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Handbalclub Izegem:
24e Internationaal
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Inschrijvingsformulier
TERUG TE STUREN VOOR 20 MAART 2019!
Handbalclub Izegem
Contactpersonen: Simon Horré (+32 479 89 99 93) & Alexander Maertens (+32 492 64 43 43) & Sam
Verhaeghe (+32 473 27 74 13)
Inschrijven kan enkel via het e-mailadres: jeugdtornooi@handbal-izegem.be
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 45 voor het eerste team, € 40 voor het tweede team, € 35 voor het derde
team en € 25 voor alle volgende teams.

Handbalclub:

…………………………………………………………………………………………………………….

Adres:

……………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………….……………………

Vertegenwoordigd door:

……………………………………………………………………………………….……………………

Telefoon of gsm:

……………………………………………………………………………………….……………………

E-mailadres:

……………………………………………………………………………………….……………………

JONGENS + MEISJES
JM12 (6+1 spelers)
2007-2008
JONGENS
J14
2005-2006
J16
2003-2004
J18
2001-2002

Aantal teams

Aantal teams

MEISJES
M14
2005-2006
M17
2002-2004

Aantal Teams

Opgelet!
Indien een team aangevuld wordt met spelers behorende tot een hogere leeftijdscategorie dan de
leeftijdscategorie waarin het team is ingeschreven, dan kan dat team geen halve finale of finale
spelen.
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De inschrijving is pas officieel na betaling via overschrijving op het hieronder vermelde
rekeningnummer en dit voor 20 maart 2019.
Indien voor 20 maart 2019 wordt afgemeld, zal het gestort bedrag integraal worden teruggestort.
Het overgeschreven inschrijvingsgeld zal niet worden teruggestort indien na 20 maart 2019 wordt
afgemeld.

Rekening: Met vermelding van de club en van het aantal ploegen per reeks!
NAAM: HANDBALCLUB IZEGEM JEUGD
IBAN: BE53 8002 2794 7553
Indien overnachten gewenst wordt met deelnemende ploegen, kunnen we jullie in contact brengen
met een logement. Nadien kunnen jullie een overnachting + ontbijt boeken.

Tornooireglement
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De organisatoren willen het internationaal karakter van dit jeugdtornooi bewaren. Respecteer
dan ook uw tegenstander ongeacht zijn taal, afkomst, religie,…
De volgende geboortejaren worden bij voorkeur in acht genomen bij het definiëren van de
verschillende leeftijdscategorieën: J&M12 gemengd (2007-2008), J14 & M14 (2005-2006), J16
(2003-2004) & M17 (2002-2004), J18 (2001-2002).
Indien een team aangevuld wordt met spelers behorende tot een hogere leeftijdscategorie dan de
leeftijdscategorie waarin het team is ingeschreven, dan kan dat team geen halve finale of finale
spelen.
Minderjarigen die deel uitmaken van de deelnemende (buitenlandse) clubs en niet over de
Belgische nationaliteit beschikken, moeten in het bezit zijn van een formulier: ‘toestemming van
zijn ouders/voogd om het eigen grondgebied te verlaten’. Daarenboven moet elke buitenlandse
deelnemer in het bezit zijn van zijn Europese ziekteverzekeringskaart van zijn sociale
zekerheidsinstelling in het geval van opname in een ziekenhuis.
Alle ploegen spelen met één doelman/-vrouw en zes veldspelers.
In de betreffende sportzalen geldt het volgende zaalreglement:
o Het gebruik van hars (ook witte hars!) is verboden in elke sporthal.
o Eten en drinken is niet toegelaten in de zaal, enkel in de tribune. Gelieve in de sporthal
van Izegem uw frieten niet binnen op te eten.
o Er mag niet met ballen gespeeld worden in de gangen.
o Er mag niet gespeeld worden met zwarte schoenzolen.
o De organisatie wordt niet verantwoordelijk gesteld voor schade aan of diefstal van
persoonlijke bezittingen.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de Belgische Handbalbond (BHB),
met uitzondering van volgende regels:
o Er wordt geen time-out toegepast in de voorrondes. Enkel in de finale kan de tijd worden
stopgezet bij een blessure of onsportief gedrag op beslissing van de wedstrijdleiding.
In geval van een blessure wordt gevraagd om de geblesseerde zo snel mogelijk van het
veld te verwijderen. De wedstrijdklok blijft gewoon doorlopen. De verantwoordelijke van
het team zal in samenspraak met de sporthalverantwoordelijke beslissen om de speler
eventueel naar de lokale EHBO-post of naar het ziekenhuis over te brengen.
Sportongevallen tijdens het tornooi vallen daarbij echter onder de verzekering van de
eigen handbalclub.
o Een straftijd van twee minuten wordt teruggebracht tot één minuut.
o Er wordt geen gele kaart, maar dus onmiddellijk één minuut straftijd gegeven.
o Wie rechtstreeks rood krijgt, is geschorst voor de rest van het tornooi.
De wedstrijden worden geleid door spelers van Handbalclub Izegem en/of officiële
scheidsrechters. De scheidsrechters worden te allen tijde met respect behandeld. De beslissingen
van deze scheidsrechters zijn bindend en protest is niet mogelijk.
Voor het begin van elke wedstrijd moet er getost worden tussen beide ploegen.
De wedstrijdduur, bepaald per leeftijdscategorie, staat in elk wedstrijdschema vermeld. De
tijdsregeling van het wedstrijdschema wordt strikt nageleefd en wordt opgevolgd door de
tafelofficials. Alle ploegen dienen daarbij vijf minuten voor hun desbetreffende wedstrijden
aanwezig te zijn. De wedstrijden starten op het strikt op het voorziene uur. Ploegen die zich te
laat aanmelden voor hun wedstrijd, verliezen dat duel met 10-0 forfaitcijfers.
 Het thuisspelende team zorgt voor een wedstrijdbal. Het uitspelende team verandert
van teamuitrusting indien beide ploegen gelijkaardige kleuren dragen. Aan beide teams
wordt hierbij gevraagd in het bezit te zijn van twee sets van wedstrijduniforms of van een set
van hesjes.

In de groepsfase is de ploeg met de meeste punten de winnaar van de reeks. In het geval dat twee
of meerdere ploegen op een gelijk aantal punten eindigen, zijn de volgende stappen
achtereenvolgens bepalend voor de eindrankschikking:
1. Het onderlinge resultaat
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Het doelpuntensaldo
Het doelpuntencoëfficiënt
In het geval dat er dan nog geen uitslag is, nemen beide ploegen elk minimum vijf
strafworpen, genomen door verschillende spelers, tot er een winnaar bekend is.
Bij gelijke stand na officiële speelduur in de kruisfinales of in de finale worden meteen
strafworpen genomen.
Alle finales worden gespeeld in de sporthal De Krekel in Izegem (Heilig Hartstraat 15, 8870
Izegem).
In alle onvoorziene omstandigheden en probleemsituaties, beslist de sportief verantwoordelijke
in samenspraak met de tornooileiding.
Alle spelers en de begeleider en/of trainer hebben op zaterdagnamiddag bovendien gratis
toegang tot het zwembad in Izegem.
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