Reglement Schoolkorfbaltoernooi
Groep 7/8
Het team:
-

In een korfbalteam zitten 4 jongens en 4 meisjes (plus eventuele reserves)
Er mogen in een team niet meer dan twee actief spelende korfballers/sters spelen.
Dit houdt in dat zij wel tijdens de wedstrijd door twee andere actief spelende
korfballers/sters gewisseld mogen worden. (zie wisselspelers)

De wisselspelers:
-

Wisselspelers mogen worden ingezet bij blessures of tijdens de wissel halverwege.
Eenmaal gewisselde spelers mogen niet meer in dezelfde wedstrijd worden ingezet.
De jongens mogen vervangen worden door meisjes, maar meisjes mogen niet
vervangen worden door jongens.

De belangrijkste spelregels:
-

Meisjes verdedigen meisjes, jongens verdedigen jongens.
Je mag elkaar niet vasthouden, slaan of schoppen.
Je mag ook de bal niet uit elkaars handen trekken of slaan.
Je mag niet voetballen met de bal.
Je mag niet lopen of dribbelen met de bal in je handen.
Je mag niet duiken of op de bal vallen.

De wedstrijd:
-

Ieder team wordt 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het aangegeven veld
verwacht.
Duurt 2 x 10 minuten.
Het begin, wissel- en eindsignaal wordt centraal gegeven.
Na 10 minuten wordt er gewisseld van functie (dit betekent dat na de wissel de
aanvaller verdediger wordt en andersom).
Als er door omstandigheden niet gespeeld kan worden, dan worden de wedstrijden
uitgesteld of afgelast.

Paalhoogte:
-

Paalhoogte van groepen 7/ 8 is 3.00 m.

Groep 5/6
Het team:
-

In 1 korfbalteam zitten 4 spelers waarvan minimaal 1 meisje (plus eventuele reserves)
Er mag in een team niet meer dan eén actief spelende korfballer/ster spelen. Dit
houdt in dat zij wel tijdens de wedstrijd door een andere actief spelende
korfballer/ster gewisseld mag worden. (zie wisselspelers)

De wisselspelers:
-

Wisselspelers mogen worden ingezet bij blessures of tijdens een functiewissel
Eenmaal gewisselde spelers mogen niet meer in dezelfde wedstrijd worden ingezet.

De belangrijkste spelregels:
-

Meisjes verdedigen meisjes, jongens verdedigen jongens.
Je mag elkaar niet vasthouden, slaan of schoppen.
Je mag ook de bal niet uit elkaars handen trekken of slaan.
Je mag niet voetballen met de bal.
Je mag niet lopen of dribbelen met de bal in je handen.
Je mag niet duiken of op de bal vallen.

De wedstrijd:
-

Ieder team wordt 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het aangegeven veld
verwacht.
Duurt 2 x 10 minuten
Er wordt in eén vak gespeeld (net als bij groep 3 en 4).
Het begin, wissel- en eindsignaal wordt centraal gegeven.
Na 10 minuten wordt er gewisseld van korf.
Als er door omstandigheden niet gespeeld kan worden, dan worden de wedstrijden
uitgesteld of afgelast.

Paalhoogte:
-

Paalhoogte van groepen 5/ 6 is 3.00 m.

Groep 3/4
Het wedstrijdreglement voor groep 3/4 is in grote lijnen hetzelfde als voor groep 5/6 . Een
paar regels zijn echter afwijkend.
Die staan hieronder vermeld:
-

Een team bestaat uit 4 spelers waarvan minimaal 1 meisje.( plus eventuele reserves)
Altijd scoren (nooit verdedigd).
Jongens en meisjes mogen het elkaar wel moeilijk maken om te scoren.
Als je op de korf mikt en zelf de bal weer opvangt moet er eerst
overgespeeld worden, voor er weer op de korf mag worden gemikt.
De wedstrijd duurt 1x 10 minuten.
De paalhoogte van groep 3 / 4 is 2.50 m.

