BELANGRIJK VOOR ALLE DEELNEMERS
• Het toernooi wordt gespeeld op Sportpark Harella in Heerle, op de voetbalvelden van voetbalvereniging HSC‘28 en de
handbalvelden van HV Heerle. We gaan er vanuit dat iedereen met respect omgaat met het terrein en eigendommen. De
terreinwacht zal u hier zonodig op aan kunnen spreken.
• HET SPORTPARK IS VERBODEN TERREIN VOOR HONDEN [ook voor aangelijnde honden].
• Er is een beperkte parkeergelegenheid nabij het sportpark. Wanneer deze vol is zullen (alleen voor aanvang van het
toernooi) leden van HV Heerle u geleiden naar andere parkeerplaatsen in het dorp.
• BUSCHAUFFEURS KUNNEN HUN PASSAGIERS OP HET KERKPLEIN UIT LATEN STAPPEN en volgen de
aanwijzingen van de parkeerwachters op.
• Deelnemers en bezoekers uit de omgeving worden verzocht zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar het sportpark te
komen.
• De kleedgelegenheid is beperkt. Kom daarom zoveel mogelijk in sporttenue.
• Laat geen waardevolle voorwerpen of geld achter in de kleedruimten of ergens op het terrein. De toernooileiding is niet
aansprakelijk voor verloren of gestolen spullen.
• Op het terrein zijn (GROEN)STROKEN GERESERVEERD DIE KUNNEN DIENEN ALS VERZAMELPUNT VOOR
VERENIGINGEN. Hier kunnen ook partytenten geplaatst worden. Let bij het opstellen op dat u ruimte vrij laat voor
verkeersruimte voor de overige deelnemers.
• Veld 1 en 16 zijn verharde velden. De overige velden zijn grasvelden. Zorg voor passend schoeisel. VOETBALSCHOENEN
MET NOPPEN ZIJN NIET TOEGESTAAN!
• Het is voor ieder team van belang, te zorgen voor reserve-shirts in een andere kleur dan de normale clubkleuren.
• Om de jonge deelnemers, zeker bij minder goed weer, tussen de wedstrijden door goed op te vangen, hebben wij de
INDOOR HANDBALHAL INGERICHT ALS BINNENSPEELTUIN! Deze speeltuin is toegankelijk voor H-, F-, E-, D-, C-&
B-jeugd. Het betreden ervan alleen toegestaan op blote voeten!
• In de kantine kunt u tegen inlevering van consumptiemunten koffie, fris en bier krijgen. Fruit, ijsjes, snoep, broodjes en
soep zijn ook in de kantine of in de kraampjes buiten verkrijgbaar en moeten contant afgerekend worden.
• Het nuttigen van alcohol is alleen toegestaan in de kantine en op bijbehorend terras.
We gaan er iets gezelligs van maken, maar het is en blijft een sportevenement, dus denk eraan:
GEEN ALCOHOL LANGS DE VELDEN OF OP DE VERENIGINGSVERZAMELPUNTEN!
• Gooi uw afval in de daarvoor bestemde bakken!!! GEEN PLASTIC GLAZEN uit de kantine!
• Er worden tijdens het toernooi foto’s gemaakt. Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie hiervan, graag even melden bij
het wedstrijdsecretariaat.

REGLEMENT
1. De wedstrijden worden georganiseerd door HV Heerle te Heerle.
2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van het N.H.V.
3. F-jeugd speelt met twee spelers per team minder, dus 4 tegen 4 plus keeper.
4. E-jeugd speelt met één speler per team minder, dus 5 tegen 5 plus keeper.
5. Beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend, protesten zijn niet mogelijk.
6. De wedstrijden duren 1 x 20 minuten. Teneinde het tijdschema te kunnen handhaven, behoudt de toernooileiding zich
het recht voor de wedstrijden in te korten.
7. Het eerstgenoemde team zorgt voor de wedstrijdbal en eventueel voor een ander kleur shirt. Tevens neemt het
eerstgenoemde team de bal uit bij aanvang van de wedstrijd.
8. Iedere vereniging is verplicht zich minstens een kwartier vóór aanvang van de eerste wedstrijd te melden bij de
toernooileiding.
9. Elk deelnemend team moet bij eventuele moeilijkheden, bijvoorbeeld i.v.m. de leeftijd van een speler/speelster het
legitimatiekaartje van de desbetreffende speler/speelster kunnen tonen.
10. Begin- en eindsignaal worden centraal gegeven vanaf het wedstrijdsecretariaat.
11.De teams zijn verplicht 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het speelveld klaar te staan.
12. Indien een team niet is opgekomen, is de wedstrijd met 5-0 verloren en krijgt de tegenstander de 2 wedstrijdpunten en
het doelsaldo toegewezen.
13. Bij blessures dient men er voor te zorgen, dat het spel zo snel mogelijk hervat kan worden, de speeltijd loopt gewoon
door.
14. Winnaar is de ploeg met de meeste wedstrijdpunten. Bij gelijk eindigen beslist het doelsaldo (voor - tegen). Is dat
gelijk dan beslist het doelgemiddelde (voor:tegen). Mocht ook dat gelijk zijn, dan beslist het onderlinge resultaat. Is dat
ook gelijk dan volgen 7-meterworpen, om en om tot de beslissing gevallen is. Deze regel geldt ook voor de finales.
15. Uitstel of wijziging van wedstrijden kan niet worden gegeven zonder goedkeuring van de toernooileiding en de
tegenpartij.
16. Ieder team speelt minimaal 4 wedstrijden, tenzij door overmacht (bv het op het laatste moment terugtrekken of het
niet op komen dagen van een team) dat niet meer in te passen is.
17. In de poules van 4 wordt een dubbele competitie gespeeld of worden play off’s gespeeld, nr1 van de poule speelt
tegen nr2 om de eerste en tweede plaats en nr3 en 4 om de derde en vierde plaats, om in de poule de rangvolgorde te
bepalen. Zijn er parallelle poules dan worden er finales gespeeld. In poules van 5 worden er play-off’s gespeeld tussen de
nummers 1 t/m 4.
18. Elke vereniging/team/speler/speelster neemt deel op eigen risico in verstrekkende zin van het woord.
19. Definitieve uitsluiting zal aan de toernooileiding ter verdere afhandeling worden doorgegeven.
20. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding c.q. de organiserende vereniging.

SPELREGELS F-JEUGD
Kinderen tot en met 12 jaar spelen handbal op een andere manier dan het volwassen handbal. De regels zijn bij het NHV
per categorie aangepast om het spel beter te laten aansluiten bij de belevingswereld en bewegingsdrang van de kinderen.
Plezier en veelzijdig bewegen staan centraal. De verschillende speelwijzen in de F-, E- en D-jeugd werken stap voor stap
richting het volwassen handbalspel. Kijk ook: https://youtu.be/S5giY3nx1Kg .
Tijdens het HV Heerle Veldhandbaltoernooi worden de regels/tips van het NHV ± gehanteerd:
SPEELWIJZE F-JEUGD
- Speeltijd 1 x 20 minuten, op een miniveld met minidoeltjes: veld 5 en 6- Er wordt bij voorkeur gespeeld met een zachte
bal, zodat er geen angst voor de bal hoeft te zijn, maar wel kan worden gestuit
- Elk team heeft 5 spelers op het veld (4 + wisselende keeper)
- De keeper mag mee in de aanval, waardoor er 5-4 overtal ontstaat. Er mag niet gescoord worden vanaf de eigen helft
- De kinderen spelen verplicht met een offensieve verdediging op de eigen speelhelft
- Eén of enkele vaardige kinderen individueel verdedigen, is verboden;
- Na een doelpunt wordt het spel hervat met het uitspelen van de bal door de keeper, vanuit het doelgebied (zonder
fluitsignaal), dus niet vanaf de middenlijn!
- Bal over de achterlijn betekent altijd uitworp voor de keeper (dus geen hoekworp);
- Foutjes (zoals 2x stuit of meer dan 3 passen lopen) worden niet bestraft maar uitgelegd, waarna het balbezittende team
verder gaat waar het was
AANDACHTSPUNTEN
- Per wedstrijd wordt de score bijgehouden. Uitslagen worden alleen gebruikt om de sterkte van de teams te bepalen. De
toernooiranglijsten zijn in deze leeftijdsgroep van ondergeschikt belang: elk team krijgt een beker!
- De scheidsrechter is spelleider en mag beperkt aanwijzingen geven aan beide teams volgens het Fairplay-principe
- Er is vooraf overleg tussen coaches en spelleider
- Coaches mogen eventueel ook in het speelveld lopen om het spel te begeleiden. Uiteraard wel volgens de regels van
Fairplay. Geef de kinderen hierbij de kans om het spel zelf te ontdekken. Spelleider en coaches kunnen met elkaar
overleggen en soms aanpassingen doen om een wedstrijd gelijkwaardiger te maken
- Hoe lastig ook... het publiek (de ouders) beperkt zich tot aanmoedigen en mag het spel niet voorzeggen, want dan wordt
spelend leren onmogelijk

