REGLEMENTERING handbal Oost West JM12-, JM10-, JM8-TORNOOIEN
1. Doelstelling van de welpenwerking
Het is de bedoeling de jeugd te laten kennismaken met de handbalsport en hen de kans te
geven zich op een plezierige en speelse manier te meten met andere beginnertjes op tornooien.
Om de handbalsport en ook de club te promoten kunnen er plaatselijke scholen op de tornooien
worden uitgenodigd.
2. Organisatie en beheer
2.1. De JM12-, JM10- en JM8-tornooien staan onder 't beheer van het jeugd comité van de regio
Handbal Oost West voor wat betreft :
-

het opstellen van een tornooi-kalender en publicatie op de website handbaloostwest.be

-

het ter beschikking stellen van inschrijvingsdocument

-

het ter beschikking stellen van blanco deelnemerslijst -blad.

-

inschrijving van de deelnemende clubs

-

controle van het tornooiverloop

-

betwistingen, klachten, boeten

Opmerking: De competitie die voor de JM12 wordt georganiseerd valt onder het beheer van
Handbal Oost West .
2.2. Eén tornooileider per club is verantwoordelijk voor de organisatie van het plaatselijk tornooi.
2.3. Elke ingeschreven club organiseert minstens 1 tornooi en neemt met haar ploeg(en) aan
minimaal zes tornooien deel. De Oost Vlaamse clubs kunnen ook deelnemen in West
Vlaanderen en omgekeerd maar inschrijvingen uit de eigen provincie hebben voorrang indien
het tornooi volzet geraakt.
2.4. De organiserende club stelt een tornooiprogramma op en bezorgt dit vooraf aan de
deelnemende clubs , competitieleider en de webmaster van de regiosite handbaloostwest .
2.5. Er mag geen inschrijvingsgeld worden gevraagd voor deelname aan de tornooien.

3. Reglementen JM12-, JM10- en JM8-tornooien
3.1. Spelgerechtigdheid
3.1.1. Leeftijd (voor het seizoen 2020-2021)
JM12 : jongens die nog geen 11 j. zijn op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe

Meisjes die nog geen 12 j. zijn op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen.
JM10: jongens en meisjes die nog geen 9 j. zijn op 1 januari voorafgaand aan de start van het
nieuwe seizoen.
JM8: jongens die nog geen 7 j. zijn op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe
seizoen.
JM12, JM10 en JM8 dienen lid te zijn van de VHV vóór de deelname aan het vierde tornooi
3.1.2. Een spe(e)l(st)er mag wel in een hogere doch niet
* in een lagere leeftijdscategorie worden opgesteld.
* tenzij (bij uitzondering) schriftelijke toelating van de competitieleider Handbal Oostwest .
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4.1. Deelname-wedstrijden-blad: Per tornooi, dient er een deelnemerslijst per deelnemende ploeg
te worden ingevuld en aan de tornooileiding overhandigd . Op de deelnemerslijst staat
vermeldt de naam, het aansluitingsnummer bij de VHV en de geboortedatum van de
spe(e)l(st)ers. De deelnemerslijsten moeten na het tornooi door de organiserende club
gescand en naar competitieleider Handbal Oostwest worden gezonden.
4.2. De tornooikalender : alle tornooien worden georganiseerd tussen 1 oktober en 15 mei .
4.2.1. Voor het eerste tornooi van de club dient de tornooidatum vóór 20 augustus te worden
aangevraagd bij de competitieleider handbal Oost West

4.2.2. Vanaf 25 augustus kan elke club een tweede tornooi aanvragen op de overblijvende data. Dit
moet gebeuren vóór 15 september.

4.2.3. Een eventueel derde of vierde tornooi kan op de resterende data aangevraagd worden vanaf
20 september en vóór 15 oktober. Hier dient men wel rekening mee te houden dat clubs, die
dan pas hun eerste of tweede tornooi aanvragen, een voorrang hebben op de andere.

4.2.4. Volgende gegevens moeten vermeld worden bij aanvraag : - tornooidatum (en aanvangsuur)
- naam , adres van de sporthal - naam, adres en telefoonnummer (liefst GSM) van de
tornooileider/ verantwoordelijke van het welpentornooi.

4.2.5. Het jeugd comité Handbal Oost west coördineert de tornooikalender (eventuele
herschikkingen). De club doet het nodige naar de VHV-vereisten en bezorgd ook Handbal
Oostwest een overzicht van het tornooi.

5. Inschrijving voor tornooideelname

5.1. Voor deelname gebruikt men het inschrijvingsformulier dat ter beschikking gesteld wordt door
handbal Oost West. Het formulier kan per e-mail verstuurd worden aan de organiserende club
met in cc de competitieleider Handbal Oost West.
5.2. De inschrijving dient te gebeuren ten laatste 10 dagen vóór de datum van het tornooi.
5.3. De clubs zijn vrij zich in te schrijven voor elk tornooi van de regio. Er kunnen 2 tornooien in
hetzelfde weekend worden georganiseerd, echter niet op dezelfde dag. Het jeugd comité zal
hierop toezien. Laattijdig (tijdens de laatste 7 dagen vóór het tornooi) of niet indienen van een
inschrijvingsformulier, maar toch aanwezig zijn om deel te nemen, wordt niet toegestaan.
5.4. Het tornooi
5.4.1. De organiserende club stuurt het tornooiprogramma ten laatste 3 dagen vóór het begin van
het tornooi naar de deelnemende clubs en competitieleider en de webmaster van
handbaloostwest.
5.4.2. De totale tornooiduur per ploeg mag maximum 3 uur duren. Binnen 1 (één) uur moet elke
ploeg minsten 2 wedstrijden kunnen spelen.
5.4.3. Laattijdig afmelden (tijdens de laatste 5 dagen vóór het tornooi) of niet aanwezig zijn op het
tornooi, waarvoor men inschreef, wordt beboet.

5.4.4. Na het tornooi stuurt de organiserende club de uitslagen door naar de competitieleider en de
webmaster bij middel van het ter beschikking gestelde formulier samen met de deelnemerslijsten
blanco formulieren zijn terug te vinden is op de regiowebsite . Dit dient te gebeuren in de week na
het einde van het tornooi.
5.4.5. Tornooischema’s dienen zo opgesteld te zijn dat U8 en U10 ploegen in totaal 50 à 60 minuten
totale speeltijd per tornooi hebben. U12 ploegen bij voorkeur 60 à 70 minuten totale speeltijd per
tornooi.

6. De wedstrijden
6.1. De spelregels Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels van de BHB. De speeltijd per
wedstrijd word bepaalt door de organiserende club maar zal max. 15 minuten bedragen bij de
JM12 en 12 minuten bij de JM10 en de JM8. ( zie ook afzonderlijk regelement minihandbal op
de regiowebsite en VHV )

6.2. De ploegopstelling . ( zie ook afzonderlijk regelement minihandbal op de regiowebsite). Er mag
vrij onderling gewisseld worden (dus ook de doelwachter) met spelers uit één en dezelfde ploeg,
aan de zijkant vóór de bank in de wisselzone. Er mag gemengd (jongens + meisjes) worden
gespeeld. Indien mogelijk worden meisjesploegen in een aparte poule met enkel meisjesploegen
ingedeeld. Het is wenselijk dat elke deelnemende ploeg voor twee stellen truitjes of
overgooiers van verschillende kleur zorgt.
6.3 Doelen . ( zie ook afzonderlijk regelement minihandbal op de regiowebsite en VHV) (denk aan de
veiligheid) .

6.4. De bal . ( zie ook afzonderlijk regelement minihandbal op de regiowebsite en VHV )
6.5 Het spelen van de bal/verdedigen( zie ook afzonderlijk regelement minihandbal op de
regiowebsite en VHV )
7. De spelleiding
7.1 De spelleiders/scheidsrechters worden door de organiserende club aangeduid.
( zie ook afzonderlijk regelement minihandbal op de regiowebsite en VHV )
Raadgeving voor de spelleiders/scheidsrechters ! Een tornooi is geen competitie ! Fluit
opvoedend ; d.w.z. wanneer een fout wordt gemaakt, zeg in het kort wat fout is of wat niet mag
gedaan worden en laat eventueel de fase hernemen. Ook bij loopfouten mag men breed van
opvatting zijn. Bijvoorbeeld bij vier passen laten doorspelen (maar toch even aan de speler in
kwestie zeggen dat hij/zij moet opletten niet teveel passen te zetten). Het is tenslotte de
bedoeling dat men l e e r t handballen. Alleen bij ruw of gevaarlijk spel dient men strenger op te
treden en een tijdstraf (2 min.) te geven. Dit is zeker het geval als aan de werp arm wordt
getrokken, in de rug geduwd wordt en duidelijk niet balgericht gespeeld is maar wel met de
intentie om de de tegenspe(e)l(st)er te kwetsen. Een tijdstraf van 2 minuten geldt enkel voor de
spe(e)l(st)er en niet voor de ploeg: hij/zij mag dus onmiddellijk vervangen worden. Wisselen
gebeurt via de zijlijn. Wisselfouten worden enkel gefloten als men hierdoor een doelpunt van de
tegenstander voorkomt; in dat geval dient dan ook een strafworp gegeven te worden.

7.2 Na een doelpunt moet het spel hervat worden met een beginworp in het midden van het
speelveld op de middenlijn.
8. Klachten - Betwistingen
In eerste instantie wordt de tornooileiding aangesproken ,ingeval van klachten – betwistingen.
Indien het niet mogelijk is om tot een overeenkomst te komen tussen deelnemers en organisatie, kan
een klacht gericht worden aan de competitieleider en kan na onderzoek een sanctie opgelegd
worden.
9. Doel van de formulieren
9.1. Inschrijvingsformulier Dit formulier dient voor :
a. melding van inschrijving, zowel aan de organiserende club als aan de competitieleider
handbaloostwest . Het formulier dient ten laatste 10 dagen vóór het tornooi toegekomen te zijn.
b. bescherming van de organiserende club door toepassing van verhaal van de voorziene boete bij
laattijdige afmelding of niet-deelname na inschrijving, ten voordele van de organiserende club.
9.2. namenlijst -blad Dit formulier dient om het toezicht op de naleving van de leeftijdscategorieën
en lidmaatschap te vergemakkelijken. Na het tornooi worden deze bladen gescand en naar de
competitieleider handbal Oostwest Via mail deze formulieren ten laatste de week na het tornooi
door de organiserende club te worden gestuurd.

10 Formulieren
De formulieren zijn te downloaden van de website van handbal Oostwest . De documenten dienen
per mail gestuurd te worden naar: gmoeyersoons@gmail.com

11. Boeten JM12-, JM10- en JM8-tornooien.
Laattijdig of niet indienen van het inschrijvingsformulier bij de organiserende club + de
competitieleider handbal Oostwest , maar toch aanwezig om deel te nemen per ploeg :
11.1 Laattijdig afmelden of afwezig blijven na inschrijving per ploeg : (Deze boete wordt geïnd door
de VHV en overgemaakt aan de organiserende club) een boete van € 20,00. Bij herhaling wordt
dit bedrag telkens verhoogd met € 10,00 .

11.2 Laattijdig / niet insturen door de organiserende club van :

- tornooiprogramma , uitslagenblad , naamlijsten
zal beboet worden zoals in de competitie 12€ en na een maand 36 €
11.3 Deelname aan een 4de tornooi zonder aangesloten te zijn:
1ste overtreding 5 €
2de overtreding 10 €
vanaf de 3de overtreding 20 € ( met een max van 30 € per speeldag)

11.4 De boetenlijst, hernomen in de Reglementering van handbaloostwest regionale
handbalcompetitie, wordt toegepast indien nodig.

BELANGRIJKE BEMERKING
De tornooileider zorgt er best voor dat verzekeringspapieren ter plaatse beschikbaar zijn.

