
Reglement 

1. Er wordt gespeeld volgens de regels van de KBKB, met uitzondering van de hierna 

vermelde punten. 

2. Wisselen van spelers mag onbeperkt, doch maar éénmaal dezelfde speler in dezelfde 

wedstrijd (deze laatste bepaling geldt niet voor de miniemen en pupillen; hier mag 

wisselen onbeperkt). 

3. Elke ploeg speelt 4 wedstrijden behalve bij de G-Korfbalreeksen waar 3 wedstrijden 

per team worden gespeeld. 

4. Wedstrijdduur zoals aangegeven bij de reeksen. 

5. Miniemen, Pupillen, Cadetten, G-Korfbal en Recreanten wisselen van functie na half-

wedstrijd. 

6. Scholieren wisselen van functie na twee doelpunten. 

Toekenning der punten: 

- Recreanten, Scholieren, Cadetten: 

     2 punten per gewonnen wedstrijd 

    1 punt bij gelijkspel 

- Miniemen, Pupillen, G-Korfbal: 

2 punten per gewonnen wedstrijd 

  1 punt bij gelijkspel 

Doelspelen (4´ strafworpen, 4´afstandsworpen) 

    1 punt per gewonnen spel 

      ½ punt bij gelijke stand 

7. Er worden geen time-outs toegekend. 

8. Bij gelijkheid van punten in het eindklassement telt 

• eerst het aantal gewonnen wedstrijden 

• dan het doelsaldo 

• daarna het aantal gescoorde korven in de wedstrijden  

(voor miniemen en pupillen daarna het totaal aantal korven in de 

doelspelletjes).  

• daarna de onderlinge confrontatie 

• is er dan nog geen verschil worden er door 3 heren en 3 dames van elke ploeg 

strafworpen genomen. 

 Bij het spelen van de finalewedstrijden wordt alleen rekening gehouden met het 

voordien behaalde klassement in geval van een gelijkspel. 

9. De ploeg die niet aanwezig is 3 minuten na het aanvangsuur, verliest de wedstrijd met 

3 – 0 forfait. 

10. De wedstrijden worden gespeeld zonder onderbreking voor rust. 

11. Rust en einde van de wedstrijd worden centraal gefloten behalve bij de miniemen en  

pupillen waar de scheidsrechter na 8 minuten met de doelspelletjes begint en de G-

Korfbalreeksen waar de scheidsrechter na 7 minuten met de doelspelletjes begint. 

12. Er wordt door de gemeente Geel aan de meest sportieve jeugdploeg een mooi fair-play 

aandenken uitgereikt. 

13. De prijsuitreiking zal plaatshebben rond 16u45. 

14. De ploeg eerst vermeld op het scheidsrechterblad stelt op en werpt in. 

15. Bij alle andere betwistingen is de beslissing van de tornooileiding bindend. 
 


