
TOERNOOIREGLEMENT SCHOOLBASKETBALLTOERNOOI 

1. INSCHRIJVINGEN: 

1.1 Het inschrijfformulier moet uiterlijk 17 november door de organisatie 
ontvangen zijn; of anders alleen na overleg. 

1.2 Heeft u spelers die te oud zijn voor een categorie neemt u dan contact op met 
theojacobs@quicknet.nl  

1.3 Een team moet uit minimaal acht spelers en maximaal 12 spelers bestaan; 
1.4 De begeleider geeft de toernooileiding ruim voor aanvang van de eerste 

wedstrijd een lijst met de namen, de geboortedata en de shirtnummers van de 
spelers van zijn/ haar team; 

1.5 Een speler mag maar voor één team uitkomen; 
 
2. WEDSTRIJDEN 
2.1 Na ontvangst van alle inschrijvingen wordt de exacte wedstrijdduur van de dag 

en de toernooivorm bepaald. 
2.2 POULEWEDSTRIJDEN 
- Een poulewedstrijd bestaat uit drie perioden. 
- een speler mag maximaal twee perioden per poulewedstrijd in het veld staan. 

Een invalbeurt wordt ook meegeteld. 
- Een invalbeurt telt altijd mee voor het aantal periodes wat een speler maximaal 

mag spelen. 
- Een speler moet minimaal één volledige periode in het veld hebben gestaan. 
- Een fout op een doelende speler wordt bestraft met een vrije lay-up 
- In de derde periode mag gewisseld worden.  
- Er zijn geen time-outs toegestaan. 
- Bij de vierde persoonlijke fout is een speler automatisch uitgesloten van 

deelname aan de rest van de wedstrijd. 
- Een team valt de hele wedstrijd op dezelfde basket aan. 
- Bij gelijk eindigen in de poule wordt in een onderlinge serie vrije-lay-ups de 

winnaar bepaalt welk team als hoogste eindigt. 
- Bij overtreding, geconstateerd door de toernooicommissie of protest, wordt een 

10-0 nederlaag gegeven aan het team wat in overtreding was. 
- Uitspraken van de toernooicommissie op een protest zijn bindend, een protest 

hiertegen is niet mogelijk. 
-  

2.3 FINALEWEDSTRIJDEN 
- Een wedstrijd bestaat uit vier perioden 
- Na twee perioden wordt gewisseld van speelhelft.  
- Een speler mag in maximaal twee van de drie eerste perioden van een 

finalewedstrijd in het veld staan.  
- Een speler moet één van de eerste drie perioden hebben gespeeld.  
- In de eerste drie periodes mag uitsluitend worden gewisseld bij een blessure of 

een uitsluiting. 
- In de vierde periode mag worden gewisseld. 
- Een invalbeurt telt altijd mee voor het aantal periodes wat een speler maximaal 

mag spelen. 
- Bij de vierde persoonlijke fout is een speler automatisch uitgesloten van 

deelname aan de rest van de wedstrijd. 
- Een fout op een doelende speler wordt bestraft met een vrije lay-up. 
- In de laatste periode mag elk team een time-out van 1 minuut aanvragen. 
- Bij overtreding, geconstateerd door de toernooicommissie, of een protest, 

wordt een 10-0 nederlaag gegeven aan het team wat in overtreding was. 
- Uitspraken van de toernooicommissie op een protest zijn bindend, een protest 

hiertegen is niet mogelijk. 
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