
                                Toernooireglement schoolkorfbal. 
 

 

1. De begeleiders melden de ploegen direct na aankomst bij de wedstrijdleiding. 

 

2. Het begin en het eind van de wedstrijden worden centraal aangegeven. 

 

3. Bij Groep 3/4 wordt er met 4-tallen in één vak gespeeld. 

De wedstrijden duren 15 minuten, gevolgd door 5 minuten strafworpen nemen. 

ALLEEN voor Groep 3/4 wordt de regel ‘niet verdedigend schieten’ gehanteerd. 

 

4. Bij Groep 5/6 wordt er met 4-tallen in één vak gespeeld. 

De wedstrijden duren 15 minuten, gevolgd door 5 minuten strafworpen nemen. 

 

5. Bij groep 7/8 wordt er met 8-tallen in 2 vakken gespeeld. 

De wedstrijden duren 20 minuten. Na 10 minuten wordt er van functie gewisseld. 

De scheidsrechters dienen zelf het wisselen van functie aan te geven. 

 

6. Paalhoogte Groep 3/4: 2,5 meter  

Paalhoogte Groep 5/6: 3,0 meter  

Paalhoogte Groep 7/8: 3,0 meter  

 

7. De teams dienen op tijd op het veld aanwezig te zijn. Het team dat 5 minuten na 

het beginsignaal niet op het veld aanwezig is, heeft de wedstrijd met 5 – 0 

verloren. 

 

8. De eerst genoemde ploeg heeft de keuze en eerste uitworp. 

 

9. De stand in de poule wordt als volgt bepaald: 

 

a. Bij een gewonnen wedstrijd 2 punten, een gelijkspel 1 punt en bij een nederlaag 

worden er 0 punten bijgeschreven. 

b. Indien de stand in een poule gelijk is, dan is het doelsaldo beslissend. 

c. Bij gelijk doelsaldo is het hoogste aantal gemaakte doelpunten bepalend. 

d. Indien teams na toepassing van b en c gelijk eindigen is het onderlinge resultaat 

bepalend. 

e. Indien teams, na toepassing van b, c en d gelijk eindigen worden er strafworpen 

genomen, door alle spelers van de des betreffende teams. Dit herhalen tot er een 

winnaar is. 

 

10. De scheidsrechter melden de uitslagen, ook die van de strafworpen, direct na 

afloop van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding. 

 

11. Er wordt behoudens genoemde regels, gespeeld volgens het reglement van het 

KNKV. 

 

12. In gevallen waarin deze toernooiregels niet voorzien, beslist achtereenvolgens de 

scheidsrechter en de wedstrijdleiding. 

 

  


