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COMPETITIESTRUCTUUR
Jongerenreeks Korfbal (zaal)

ART. 1. Toepassing :
1-1. De regeling ‘Competitiestructuur Jongerenreeks korfbal (zaal)’ geldt voor alle klassen van de

jongerenreeks.
1-2. De regeling ‘Competitiestructuur Jongerenreeks korfbal (zaal)’ 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 Jongerenreeks korfbal (zaal)’

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. De indeling der klassen gebeurt, op voorstel van het Comité voor Wedstrijdzaken, door de Raad van

2-2.
2-3.
2-4.
2-5.
2-6.

Bestuur op basis van de door de verenigingen ingeschreven achttallen waarbij zoveel mogelijk rekening
wordt gehouden met hun wensen.
Elke klasse bestaat bij voorkeur uit een even aantal achttallen en wordt eventueel onderverdeeld in
afdelingen.
In de opgave van de spelers zoals voorzien in art. 47-1 Reglement van Wedstrijden dienen minstens 5
spelers 25 jaar of jonger (minimum 14 jaar) te zijn.
Te allen tijde dienen minstens 5 spelers van deze leeftijdscategorie deel te nemen aan de wedstrijd.
De leeftijd bij aanvang van het competitiejaar geldt, met betrekking tot art. 2-3 en 2-4, voor de volledige
competitie.
Alle in dezelfde klasse en/of afdelingen spelende achttallen ontmoeten elkaar tweemaal, waarvan
éénmaal als ontvangende vereniging, behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van het Comité
voor Wedstrijdzaken.

ART. 3. Competitie:
3-1. De competitie vangt aan volgens de bepalingen van art. 3 Reglement van Wedstrijden.
3-2. De punten worden toegekend volgens de bepalingen van art. 111-3 Reglement van Wedstrijden.
3-3. Op het einde van de volledige competitie worden de achttallen van elke afdeling gerangschikt rekening

houdende de bepalingen van art. 111-4 en art. 111-5 Reglement van Wedstrijden.
3-4. Het Comité voor Wedstrijdzaken bepaalt of er een kampioenstitel behaald kan worden en, in voorkomend

geval, de wijze waarop.
3-5. Promotie en degradatie is niet van toepassing in de jongerenreeks.
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