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Om op voorhand duidelijkheid te verschaffen op o.a. de veiligheid treffen jullie hieronder het 
“schoolhandbal toernooi meisjes en jongens 2018” aan. 
 

• De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van het Nederlands Handbal 
Verbond. 

• Het begin- en eindsignaal worden door de wedstrijdleiding gegeven door een toeter of 
een fluitsignaal. 

• De wedstrijden duren tenminste 2x ……afhankelijk van aantal toernooi inschrijvingen, 
met wisselen van speelhelft. 

• Eerstgenoemde teams beginnen met balbezit op de linker speelhelft, gezien vanaf 
de tribune/kantine. Laatstgenoemde teams dragen, indien nodig, een reserveshirt. 

• De teamleiders worden verzocht om hun team(s) 20 minuten voor aanvang van 
de eerste wedstrijd aan te melden bij de toernooileiding!!!! 

• Wilt u a.u.b. het afval in de daarvoor bestemde bakken deponeren en hierop toezien 
als begeleider dat ook uw teamleden dat doen. 

• Horloges en/of loshangende sieraden mogen tijdens de wedstrijden niet gedragen 
worden. Piercings, oorbellen en knopjes in de oren dienen te worden uitgedaan of 
afgeplakt met tape/pleister(s). Dit om letsel te voorkomen tijdens de wedstrijd. 

• Het is de teams NIET toegestaan om alvast in te gooien voordat zij zelf moeten 
spelen. Een in het veld rollende bal kan namelijk ernstige blessures veroorzaken bij de   
op dat moment spelende teams!!   

• Iedere speler/-ster mag slechts uitkomen voor 1 team. Wilt u zich daaraan 
houden! Slechts bij hoge uitzondering kan de toernooileiding hier anders in beslissen. 

• Bij oudste team MEISJES mogen maximaal 2 jongens IN het veld staan, inclusief de 
keeper. 

• Bij oudste team JONGENS mogen maximaal 2 meisjes IN het veld staan, inclusief de 
keeper. 

• Keepers en keepsters moeten een afwijkend tenue hebben dan hun eigen team. 

• DE SCHEIDSRECHTER IS DE ENIGE DIE BESLIST OVER HET VERLOOP EN 
EINDSTAND VAN DE WEDSTRIJD. 

• Bij gelijk eindigen in een poule beslist: A het doelsaldo, B doelpunten voor (hoe 
meer, hoe beter), C doelpunten tegen (hoe minder, hoe beter) en D resultaat 
onderlinge wedstrijd. In alle andere gevallen beslist de toernooileiding. 

• E.H.B.O. is aanwezig, maar hopelijk niet nodig. 

• Ter voorkoming van diefstal verzoeken wij zoveel mogelijk in sportkleding te komen en 
niets in de kleedkamers achter te laten. 

• Materialen die u wilt uitdelen in en rond de handbalvelden, aan deelnemers en of 
publiek, moeten altijd eerst overlegd worden met de toernooileiding. De toernooileiding 
beslist of materiaal mag worden uitgedeeld. 
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• Scholen spelen tijdens de wedstrijden in het tenue van de school. Wanneer zij hier niet 
in spelen, verliezen zij de wedstrijd. 

• Geboortedatums zijn verplicht op het inschrijfformulier. 

• Tijdens de halve finale en de finale zal er gefloten worden door 2 scheidsrechters, 
koppelfluiten. 

• De organisatie neemt geen verantwoording voor schade aan eigendommen, 
verlies of diefstal van goederen en blessures.  

• Als er klachten zijn over de wedstrijden, graag melden bij de toernooileiding! 

• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding van 
stichting Schoolhandbal Den Helder. 

 

• HOU HET AANMOEDIGEN LANGS DE LIJN POSITIEF EN SPORTIEF, DAN WORDEN 

HET 2 MOOIE SPORTIEVE SCHOOLHANDBAL ZATERDAGEN. 
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