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COMPETITIESTRUCTUUR
klasse jeugdreeksen Korfbal (veld)

ART. 1. Toepassing:
1.1. De regeling ‘Competitiestructuur 1ste klasse jeugdreeksen Korfbal (veld)’ geldt voor de 1ste
klasse achttallen van alle jeugdreeksen.
1.2. De regeling ‘Competitiestructuur 1ste klasse jeugdreeksen Korfbal (veld)’ geldt als uitbreiding
op het Reglement van Wedstrijden zonder er evenwel deel van uit te maken.
1.3. Voor het indienen van voorstellen tot wijziging van de ‘Competitiestructuur 1ste klasse
jeugdreeksen’ gelden de termijnen zoals voorzien in Bijlage 1 van het Reglement van
Wedstrijden.
1.4. Bij beslissing van de Raad van Bestuur kan de benaming van onderhavige structuur gewijzigd
worden.

ART. 2. Algemeen principe:
2.1. In de verschillende jeugdreeksen wordt gespeeld volgens het systeem van voorselecties,
voorronden en eindronden.
2.2. Tijdens de Nationale Jeugdcompetitiedagen gelden de bepalingen van het “Tuchtreglement
Nationale Competitiedagen”.
De organisatie van de Nationale Jeugdcompetitiedagen is in handen van Comité voor
Wedstrijdzaken en/of Comité voor Jeugdkorfbal.
2.3. De indeling der afdelingen (titelpolen en groeipolen) gebeurt op basis van de door de
verenigingen ingeschreven achttallen rekening houdende met de voorselecties (cfr. punt 3).
Indien verenigingen met meerdere achttallen inschrijven worden ze als afzonderlijke
achttallen beschouwd, waarbij onderlinge uitwisseling van de volgens art. 41 Reglement van
Wedstrijden in de desbetreffende achttallen opgegeven spelers niet toegelaten is.
Een achttal dat uitkomt in de groeipolen wordt zoals art. 41.3 Reglement van wedstrijden
beschouwd als een lager achttal.
2.4. De 1ste klasse bestaat uit 6 afdelingen, van 4 achttallen elk, bestaande uit 4 titelpolen
(afdelingen A t/m D) en 2 groeipolen (afdelingen E en F).
Het comité voor Wedstrijdzaken in overleg met het comité voor Jeugdkorfbal kan
andersluidende beslissingen nemen, die niet tegenstrijdig mogen zijn met het Reglement van
Wedstrijden.
2.5. Alle in dezelfde afdeling spelende achttallen ontmoeten elkaar tweemaal, één keer op het
terrein van elk der mededingers, behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van het
Comité voor Wedstrijdzaken.
2.6. Bij onvoldoende inschrijvingen kan het Comité voor Wedstrijdzaken , in overleg met het
Comité voor Jeugdkorfbal onderstaande schema’s naar noodwendigheid aanpassen.

ART. 3. Voorselectie:
3.1. De Nationale Jeugdcompetitiedagen, bestaande uit maximum 2 wedstrijddagen, worden
gespeeld volgens het geldende Reglement Nationale Jeugdcompetitiedagen.
3.1.1. Op het einde van de Nationale Jeugdcompetitiedagen wordt een rangschikking
opgemaakt, met enkel de achttallen ingeschreven voor 1ste klasse, naargelang de
resultaten behaald op het volledige tornooi, gaande van de plaatsen 1 tot 24.
3.1.2. Achttallen ingeschreven voor 1ste klasse die niet deelnemen aan de Nationale
Jeugdcompetitiedagen worden allen ex aequo geklasseerd op de laatste plaats(en).

Uitgiftedatum: 23.03.2015

CS 1ste klasse jeugdreeksen Korfbal (veld)

-- 2 van 4 --

ART. 4. Voorronde:
4.1. De voorronden worden gespeeld volgens de bepalingen van het Reglement van Wedstrijden.
4.2. Op basis van de eindrangschikking van de voorselectie worden de 16 hoogst geklasseerde
achttallen ingedeeld in de afdelingen A tot en met D (de titelpolen). De indeling der titelpolen
gebeurt evenredig volgens volgend schema A of B. Het toe te passen schema zal, voor elke
jeugdreeks afzonderlijk, na de laatste wedstrijd van de Nationale Jeugdcompetitiedagen, door
lottrekking, bepaald worden.
Schema A
Afdeling A Afdeling B Afdeling C Afdeling D
1
8
9
16

2
7
10
15

3
6
11
14

4
5
12
13

Bij bovenstaand schema dient rekening gehouden te worden met art. 87-4 Reglement van
Wedstrijden. In voorkomend geval verwisselt het laagste gerangschikte achttal van dezelfde
club van afdeling. Vermelde verwisseling gebeurt als volgt:
 A wisselt met B of B wisselt met A
 C wisselt met D of D wisselt met C
(voorbeeld: indien de achtallen 1 en 8 behoren tot dezelfde club, verwisselen de achttallen 8
en 7 van afdeling; de achtallen 5 en 13 behoren tot dezelfde club, verwisselen 13 en 14 van
afdeling).
Schema B
Afdeling A Afdeling B Afdeling C Afdeling D
1
7
12
13

2
8
11
14

3
5
10
15

4
6
9
16

Bij bovenstaand schema dient rekening gehouden te worden met art. 87-4 Reglement van
Wedstrijden. In voorkomend geval verwisselt het laagste gerangschikte achttal van dezelfde
club van afdeling. Vermelde verwisseling gebeurt als volgt:
 A wisselt met B of B wisselt met A
 C wisselt met D of D wisselt met C
(voorbeeld: indien de achtallen 1 en 7 behoren tot dezelfde club, verwisselen de achttallen 7
en 8 van afdeling; de achtallen 6 en 16 behoren tot dezelfde club, verwisselen 16 en 15 van
afdeling).
4.3. De overige achttallen worden evenredig volgens de rangschikking uit de voorselectie ingedeeld
in de groeipolen. De achttallen bedoeld in punt 3.1.2. worden evenredig ingedeeld in de
groeipolen volgens loting, hierbij is art. 87-4 Reglement van Wedstrijden niet van toepassing.
Dit volgens onderstaand schema:
Afdeling E
17
19
21
23

Afdeling F
18
20
22
24

4.4. Op het einde van de voorronde worden de achttallen gerangschikt rekening houdende met de
bepalingen van art. 111-4 & 5 Reglement van Wedstrijden.
De rangschikking op het einde van de voorronde is bepalend voor de indeling in de eindronde.
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ART. 5. Eindronde:
5.1. Op basis van de eindrangschikking van de voorronde worden de achttallen van elke afdeling
opnieuw ingedeeld. De afdelingen A en B zijn de titelpolen. De afdelingen C t/m F zijn de
groeipolen.
5.1.1. De 1ste en de 2de gerangschikte achttallen van elke titelpool uit de voorronde worden
volgens volgend schema in de afdelingen A en B ingedeeld, hierbij is art. 87-4
Reglement van Wedstrijden niet van toepassing:
Afdeling A
1ste A
1ste C
2de B
2de D

Afdeling B
1ste B
1ste D
2de A
2de C

5.1.2. De 3de gerangschikte achttallen van elke titelpool uit de voorronde en de 1 ste en de 2de
gerangschikte achttallen van elke groeipool uit de voorronde worden in de afdelingen C
en D van de eindronde ingedeeld.
De 4de gerangschikte achttallen van elke titelpool uit de voorronde en de 3de en 4de
gerangschikte achttallen uit elke groeipolen uit de voorronde worden in de afdelingen E
en F van de eindronde ingedeeld.
Dit volgens onderstaand schema, hierbij is art. 87-4 Reglement van Wedstrijden niet van
toepassing:
Afdeling C
3de A
3de C
1ste E
2de F

Afdeling D
3de B
3de D
1ste F
2de E

Afdeling E
4de A
4de C
3de E
4de F

Afdeling F
4de B
4de D
3de F
4de E

5.2. Op het einde van de eindronde worden de achttallen gerangschikt rekening houdende met de
bepalingen van art. 111-4 en 111-5 Reglement van Wedstrijden.
De rangschikking der afdelingen A & B op het einde van de eindronde is bepalend voor de
deelname aan wedstrijden om het kampioenschap van België.
5.3. Finalewedstrijd:
5.3.1. Om het kampioenschap van België spelen de na de eindronde eerst gerangschikte
achttallen van afdeling A & B één finalewedstrijd, rekening gehouden met de
bepalingen van art. 111- 6, 111-7 en 111-8 Reglement van Wedstrijden.
5.3.2. Het Comité voor Wedstrijdzaken wijst, bij voorkeur een neutraal terrein aan waarop de
finale zal plaatsvinden.
5.4. Voor de onder 5.3. van onderhavige regeling bepaalde wedstrijd gelden volgende bepalingen.
Elke finalist bezorgt onder gesloten omslag aan de bondsafgevaardigde uiterlijk 30 minuten
voor aanvang van de wedstrijd:
5.4.1. Een ingevuld wedstrijdformulier met vermelding van de spelers die de wedstrijd zullen
aanvangen.
5.4.2. De beginopstelling van hun respectievelijke aanval.
Om te bepalen wie ontvangende partij is, wordt getost. De winnaar van de toss bepaalt
wie van beide als ontvangende partij aantreedt. Deze laatste heeft de beginuitworp en
kiest de korf waarin het voor de rust zal doelen.
5.5. De winnaar van deze finale is Kampioen van België van de desbetreffende jeugdreeks.
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