KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND
VLAAMSE LIGA
V.Z.W.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
AANVRAAG INRICHTING TORNOOIEN
In één (1) exemplaar te zenden naar de secretaris
van het Comité voor Wedstrijdzaken
1. Aanvragende club :
2. Secretaris : naam :
adres :
telefoon :
3. Aard van het tornooi :

(1) Internationaal – Nationaal
(1) Veldkorfbal - Zaalkorfbal

4. Categorie : (1) Senioren :
(1) Jeugd :

(1) nationale reeksen gewestelijke reeksen
(1) junioren – scholieren – cadetten

5. Plaats en datum :
6. Afwijkingen aan de reglementen van de K.B.K.B. :
(op bijlage vermelden)

(1) JA

(1) NEEN

7. Reglementen van het tornooi bijgevoegd :

(1) JA

(1) NEEN

Handtekening,

Voorzitter of secretaris

Datum van aanvraag :

(1) schrappen wat niet past

RICHTLIJNEN
BIJ ORGANISATIE TORNOOIEN
- De toelating tot inrichting van een tornooi verschijnt in de bestuurlijke mededelingen (verslag Comité
voor Wedstrijdzaken).
- Op te merken dat echter voorbehoud wordt gemaakt tot het Comité voor Wedstrijdzaken het
wedstrijdprogramma en het tornooireglement heeft ontvangen. Het voorbehoud blijft ook voor het
betwisten van mogelijke inhaalwedstrijden van de kompetitie.
- Wedstrijden dienen gespeeld volgens en met het materiaal dat voldoet aan de officiële spelregels
van korfbal.
- Alle afwijkingen aan de spelregels en/of het reglement van wedstrijden dienen in het
tornooireglement opgenomen.
- De inrichtende vereniging dient te zorgen voor voldoende was- en kleedgelegenheid.
- Alle gevallen van wangedrag dienen gemeld zoals de reglementen dit voorzien.
- Wedstrijdduur :
- Senioren : minimum wedstrijden van 2 x 15 min.
- Junioren : idem
- Scholieren : minimum wedstrijden van 2 x 12 min
- Cadetten : minstens 2 x 10 min.
- Miniemen en Pupillen . maximum 2 x 10 min.
- Maximale totale speelduur per dag bij :
- Senioren en Junioren : onbeperkt
- Scholieren en Cadetten : 150 min.
- Miniemen en Pupillen : 100 min.
- Voor scholieren en kadetten mag de finalewedstrijd toegevoegd worden.
- De in de spelregels vermelde afmetingen van de speelvelden dienen strikt gerespecteerd te worden.
- De inrichtende vereniging dient zelf scheidsrechters aan te zoeken.
- Het Comité voor Wedstrijdzaken verzoekt de verenigingen zich tijdens de wedstrijden te onthouden
van muziekuitzendingen.
- Op wedstrijden of tornooien, georganiseerd volgens de reglementen van de KBKB, is het toegelaten
bekers, plaketten, medailles of dergelijke uit te reiken.
- Het Comitte voor Jeugdkorfbal zal een coördinatie der jeugdtornooien (per kalenderjaar) uitvoeren.
Ingediende aanvragen na deze coördinatie, dienen rekening te houden met overbelaste data.
- Bij vastgestelde inbreuken van deze richtlijnen zal bij een volgende aanvraag tot inrichting geen
toelating worden verleend door het Comité voor Wedstrijdzaken.

