
Wedstrijdreglement 
 
1. De teams 

Een team bestaat uit max. 5 spelers (3 starters en 2 reserves), waarvan de namen ingevuld 
zijn op het inschrijvingsformulier. Gemengde teams worden in het herentornooi 
ingeschreven. 
 
2. Aanmelding 

De teamverantwoordelijken dienen zich ten laatste om 14.00 te melden bij de tornooileiding. 
Elk team + courtmonitor (cfr. 7) dient vervolgens 3 minuten voor aanvang van elke wedstrijd, zoals die in het 
programma staat aangegeven, zich aan te melden bij de tornooileiding. Indien een team niet op tijd is, verliest het 
die wedstrijd met forfaitcijfers (30-0) en krijgt het ook geen punten voor het klassement! 
 
3. Wedstrijdduur 

10 minuten doorlopende tijd of tot een ploeg 30 punten gescoord heeft. 
 
4. Balbezit 

Het team dat eerst op het wedstrijdblad vermeld staat, start met balbezit buiten de driepuntlijn. 
Na iedere gelukte doelpoging krijgt het andere team balbezit buiten de driepuntlijn. Als het balbezit wisselt moet 
de bal eerst buiten de driepuntlijn gebracht worden. 
Bij sprongbal wisselt het balbezit en krijgt het verdedigende team de bal buiten de driepuntlijn. 
 
5. Vervangingen 

Spelerswissels zijn alleen mogelijk na een ‘dode bal’ situatie. 
De ploegverantwoordelijke roept “wissel”. Het spel wordt pas hervat als de wissel heeft plaatsgevonden en er 
“ok” geroepen is door de verantwoordelijke. 
De wisselspelers bevinden zich langs de zijlijn, ter hoogte van de middellijn. 
 
6. Persoonlijke fouten 

Fairplay: Wie een fout maakt, komt er voor uit! 
Bij elke gemaakte fout volgt er balbezit voor de tegenstrever. 
Vrijworpen worden nooit gegeven als sanctie. 
 
7. De courtmonitor 

Elke ring heeft een courtmonitor. Deze persoon (ploegverantwoordelijke van een andere ploeg) houdt de score 
bij en kijkt of de wissels reglementair verlopen. Hij of zij kan ook ingrijpen wanneer de fairplayregel niet 
gerespecteerd wordt. 
De beslissing van de courtmonitor is onherroepelijk en onbetwistbaar. 
 
8. Puntentelling 

Zoals in een gewone wedstrijd (2 of 3 punten). 
Een overwinning telt voor 3 punten, een gelijkspel voor 2. Verliezen = 1 punt. Forfait: 0 ptn. 
 
9. Klassement 

Bij gelijke stand in de eindklassering wordt eerst rekening gehouden met: 
a) het onderlinge duel b) het aantal gewonnen wedstrijden 
c) het doelpuntensaldo d) het aantal gemaakte doelen. 
Bij gelijke stand in de halve finales geven drie verschillende spelers van elke ploeg elk drie vrijworpen. Indien 
de stand dan nog gelijk is, geeft elke vrijworpnemer nog een vrijworp (afwisselend ploeg A en ploeg B) tot er 
een winnaar is. 
Bij gelijke stand in de finale worden er 3minuten extra gespeeld. 
Indien de stand dan nog gelijk is, wordt de procedure van de vrijworpen toegepast (zie hierboven). 


