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DOS 80 Toernooi reglement
De Beachhandbal regels vastgesteld door de NHV
https://www.handbal.nl/userfiles/Marcella/Beach_Handball_regeling_Beach_Handball_Tour_20172018_170613.pdf
gelden met uitzondering van de volgende regels:
Belangrijk
Fairplay is de drijfveer van beachhandbal
De sport beoefen en begeleiden in een sportief en respectvol klimaat.
De scheidsrechters geven aan het eind van de wedstrijd een waardering van 1 tm 5 per team tbv het
fairplay classement. Aan het eind van het toernooi zal bekend worden gemaakt welk team het fairplay
classement heeft gewonnen.
Waardering 1: uiterst onsportief
Waardering 5: zeer sportief
Dit geven ze per team aan op het score kaart
Op het eind van het toernooi wordt op basis van het gemiddelde over alle teams van alle poules een
top 3 gemaakt deze krijgen een prijs.
Wedstrijdtafel bezetting
Om onze scheidsrechters te ontlasten vragen wij dat elk thuisspelend team van de voorgaande
wedstrijd de wedstrijdtafel te bezetten en de score en bestraffingen te registreren op de wedstrijd kaart
voor de scheidsrechter. Deze moet min 16+ zijn.
Wedstrijd ballen
Om zo snel mogelijk het spel te kunnen hervatten dienen conform de NHV beachregels er op elk veld
3 beachballen aanwezig te zijn. Wij verlangen van elke vereniging dat zij per team een juiste maatbal
meenemen en ter beschikking stellen bij de wedstrijd.
Aanvangwedstrijd
Start signaal wordt centraal door de wedstrijd wagen gegeven;
wissel- en eindsignaal worden gegeven door de wedstrijdtafel / en scheidsrechter. Niet centraal.
De speeltijd van beide speelhelften en golden goal vangen aan met scheidsrechtersworp op het
midden van het veld en het fluitsignaal van de scheidsrechter.
Sets
Voor de NK Poules
Jeugd D tm A /Senioren
Bij een eindstand gelijk in een set wordt gespeeld volgens goldengoal.
- Eerste team dat scoort is set winnaar
- Bij gelijke stand in sets wordt er gespeeld met vijf tegen de keeper
Er worden direct 5 speelsters per team aangewezen door de coach aan de scheidsrechter en
wedstrijdtafel en de volgorde waarop zij deze gaan nemen.
Het thuis spelende begint met het nemen van de 1e poging. Het uitspelende team is keeper bij
de 1e poging.
Voor de niet NK Poules
Jeugd E en recreanten
- Bij een eindstand gelijk in een set bepaald de uitslag van de gewonnen set de uitslag van de
wedstrijd. Indien de tweede set ook gelijk eindigt wordt gespeeld voor goldengoal.
- Eerste team dat scoort is set winnaar
- bij de poulewedstrijden: gelijke stand in een set,
- winnaar in de tweede set (2-0 of 0-2) is eindresultaat
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Gelijke stand in sets
- bij de poulewedstrijden: gelijke stand in sets (1-1) is eindresultaat
- vanaf de kruisfinales en finales wordt vijf tegen de keeper

Wedstrijdduur jeugd/senioren
Alle wedstrijden duren 2*10 minuten.
a. NK ronden: tijd wordt bewaakt op de velden
2*10 minuten inclusief golden goal en 1 tegen de keeper
max 30 minuten
b. Niet NK-poules: centrale tijd 2*10 minuten
max 30 minuten
Verder:
Time out’s worden niet toegepast in de wedstrijden tijdens dit toernooi.
Bij het wisselsignaal dient direct gewisseld te worden en dient de scheidsrechter direct met de tweede
set te starten.
Bepaling uitslag (Niet NK-poules, recreanten)
Indien in een poule een gelijk aantal sets is gewonnen dan wordt in de onderstaande volgorde
gekeken naar de uitslag voor de bepaling van de (kruis)finale plaatsen:
- positief doelsaldo van alle gespeelde wedstrijden
- aantal tegendoelpunten van alle gespeelde wedstrijden
- onderling resultaat: positief doelsaldo (incl 5 tegen de keeper)
- minst aantal gelijkgespeelde sets
Bijzonderheden
- Een van de drie benodigde wedstrijdballen worden centraal beschikbaar gesteld vanuit de
wedstrijdwagen.
Wij verlangen van elke vereniging dat zij per team een juiste maatbal meenemen en ter
beschikking stellen bij de wedstrijd.
- Bij het terugtrekken van de tegenstander voor aanvang van de wedstrijddag wordt de ploeg
niet meegenomen in de eindstand.
- Bij het terugtrekken van een tegenstander gedurende de dag, zal het team worden
gediskwalificeerd en zal uit de uitslag worden verwijderd. Alle resultaten van tot nu toe
gespeelde wedstrijden worden uit de uitslag verwijderd, de stand zal worden aangepast en de
plaatsing voor finale en zal aan de hand hiervan opnieuw worden bepaald
Wedstrijdformulier (NK voorronde)
Voor aanvang van het toernooi dient voor elk team dat wilt deelnemen aan het NK een volledig
ingevuld teamopgave te worden aangeleverd bij de wedstrijdwagen. Het team dient na de eerste
wedstrijd bij de wedstrijdwagen zich te melden waarop het formulier gecontroleerd wordt met de
registratienummers van de spelers. Pasjes dienen aanwezig te zijn op het toernooi en te worden
meegenomen.

Team opgave : http://www.handbal.nl/userfiles/beach/Teamopgave_Beach_Handball.pdf
2.7 Van ieder deelnemend team levert de teamverantwoordelijke voor aanvang van het NK
Kwalificatietoernooi een volledig ingevulde teamopgave in met daarop vermeld alle
deelnemende spelers en teamofficial voorzien van relatiecode, rugnummer en geboortedatum.
Op de teamopgave staan tenminste 6 spelers en 1 teamofficial (teamverantwoordelijke)
vermeld. Het maximum aantal spelers dat vermeld kan worden op de teamopgave is 12, voor
het aantal teamofficials geldt een maximum van 4. Aanvullend houdt de
teamverantwoordelijke (kopieën van) spelerspasjes c.q. identiteitsbewijzen van alle op de
teamopgave vermelde personen beschikbaar. De toernooiorganisatie en delegate hebben het
recht een speler of teamofficial ter controle naar (de kopie van) het spelerspasje c.q.
identiteitsbewijs te vragen
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Gemengde team competitie (zaterdag avond, vrienden)
- ten alle tijden dient er minimaal een dame in het veld te staan
- wanneer een dame scoort is de basistelling 2 punten in plaats van 1.
- Indien er geen dame aanwezig is kan de organisatie worden gevraagd of er door de
organiserende vereniging DOS ’80 een dame beschikbaar is om deel te nemen.(indien
mogelijk en overleg vooraf)
- In het geval dat dit niet is vindt uitsluiting van een speler plaats en moet de dame weer in het
veldplaats nemen en wordt het spel hervat met tijdelijk een speler in mindering (normale straf)
Bij tweede keer set verlies
Indien u op- of aanmerkingen hebt op het toernooi reglement of een geschil heeft over de uitslag kunt
u zich wenden tot de organisatie met name bij:
- Sjoerd Mangnus/Koen van de Wetering
Deze zullen indien sprake is van een verschil een bindende beslissing nemen ten aanzien van uw opof aanmerkingen of het geschil.
Voor de volledige spelregels verwijzen wij u naar de volgende websites:
www.nhv.nl
http://ebt.eurohandball.com/
https://www.handbal.nl/userfiles/Marcella/Beach_Handball_regeling_Beach_Handball_Tour_20172018_170613.pdf
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