Reglement Belgisch Kampioenschap Beachhandbal

1. Algemeen
1.1 Het Belgisch Kampioenschap beachhandbal wordt in 2 manches gespeeld: Laatste weekend juni
en laatste weekend juli in Hechtel-Eksel (Beachterreinen Dennenlaan):
Manche 1:
Zondag 26 juni: Dames en Heren Belgisch Kampioenschap
Manche 2 + finale:
Zaterdag 30 juli: Heren Belgisch Kampioenschap
Zondag 31 juli: Dames Belgisch Kampioenschap
1.2 De verantwoordelijkheid voor de controle op een correcte naleving van dit toernooireglement
berust bij de toernooileiding.
1.3 De leiding van de wedstrijden berust bij de door de toernooileiding aangewezen scheidsrechters,
in samenwerking met de scheidsrechterscommissie van de KBHB.
1.4 Inschrijven kan tot 2 weken voor de start van ieder tornooi via (alleen bij deelname aan beide
tornooien kan je Belgisch Kampioen worden). Ieder deelnemend team aan het BK stuurt uiterlijk 1
week voor de start van het eerst tornooi een volledig ingevulde teamopgave in met daarop vermeld
alle deelnemende spelers en teamofficials voorzien van aansluitingsnummer (VHV of LFH).
Op de teamopgave staan tenminste 5 spelers en 1 teamofficial (teamverantwoordelijke) vermeld (dat
mag ook iemand van de spelers zijn). Het maximum aantal spelers dat vermeld kan worden op de
teamopgave is 15, voor het aantal teamofficials (waar onder teamverantwoordelijke) geldt een
maximum aantal van 6.
De teamopgave zoals voor aanvang van het toernooi ingestuurd is bindend voor beide manches,
vervanging is niet toegestaan. Op de dag van het toernooi wordt de teamopgave teruggebracht tot
een maximum van 12 spelers en 4 officials.
De toernooileiding controleert de teamopgaves en identiteit van alle op de teamopgaves vermelde
personen. Indien nodig wordt een speler of teamofficial bij het secretariaat gevraagd ter controle.
Hierbij dient de speler zijn identiteitskaart te kunnen tonen.
Om als team deel te nemen aan het Belgische Kampioenschap 2022 is het niet noodzakelijk dat de
spelers van het team lid zijn van dezelfde vereniging, wel dienen alle spelers aangesloten te zijn als
spelend lid (competitief of recreatief) van de VHV of LFH
1.5 Als bij controle van het wedstrijdformulier blijkt dat er een speler heeft meegespeeld die niet op
de teamopgave vermeld stond, dan wordt deze speler gezien als niet-spelgerechtigd en wordt de
wedstrijd met 2 – 0 (als sets) verloren.

1.6 Dispensatie op basis van geslacht is niet toegestaan.
1.7 Het is niet toegestaan om voor meerdere teams binnen dezelfde categorie uit te komen.
1.8 Per wedstrijd bestaat een team uit maximaal 12 spelers. Het wedstrijdformulier bevat de namen,
aansluitingsnummers en rugnummers van alle voor desbetreffende wedstrijdspeelgerechtigde
spelers en teamofficials. Dit wedstrijdformulier wordt voorafgaand aan de wedstrijd beschikbaar
gesteld en dient voor aanvang van de wedstrijd te worden geaccordeerd en aan de
secretaris/tijdwaarnemer te worden gegeven. Is bij aanvang van de wedstrijd van één der teams
geen wedstrijdformulier geaccordeerd, dan wordt geacht het team niet te zijn opgekomen en wordt
de wedstrijd met 2 – 0 (als sets) verloren.
1.9 De rugnummers 1 t/m 99 moeten duidelijk zichtbaar zijn. Elk nummer is persoonsgebonden en
staat op zowel de teamopgave als het wedstrijdformulier vermeld.
1.10 Indien een team zich tijdens het toernooi terugtrekt of zich niet houdt aan de gestelde regels
van het reglement, dient dat team als niet te zijn opgekomen te worden beschouwd en komen de
reeds gespeelde en nog te spelen wedstrijden van dit team te vervallen. Het niet opgekomen team,
respectievelijk het team dat tijdens het toernooi als niet opgekomen wordt beschouwd, wordt een
boete van € 100 opgelegd. Onvoorziene situaties worden ter beoordeling voorgelegd aan de
toernooileiding.
1.11 Indien scheidsrechters worden genoodzaakt een wedstrijd te staken, door toedoen van spelers
en/of teamofficials van één of van beide teams, dan wordt het schuldige team respectievelijk de
schuldige teams, beschouwd als niet te zijn opgekomen. Het betreffende team heeft dan de
wedstrijd met 2-0 verloren.
1.12 Indien een team 5 minuten voor het aanvangstijdstip van een wedstrijd niet aanwezig is of niet
speelklaar is, bijvoorbeeld omdat het team niet kan starten met tenminste 5 spelers, dan wordt het
team beschouwd als niet te zijn opgekomen. Indien het niet op tijd verschijnen is veroorzaakt door
overmacht - dit ter beoordeling door de toernooileiding - kan worden besloten de wedstrijd(en) van
het betreffende team, op een later tijdstip van de dag vast te stellen.
1.13 De in het programma eerstgenoemde teams worden als thuisspelend beschouwd. De
uitspelende teams dienen voor afwijkende tenuekleuren te zorgen. De tenuekleuren van de keepers
dienen afwijkend te zijn van de spelers van het eigen team en de spelers en keepers van de
tegenstander. Ook teamofficials dienen een afwijkende kleur te dragen ten opzichte van de spelers
van de tegenstander.
1.15 Er zijn geen team time-outs toegelaten, voor de finale is één team time-out per speelhelft
toegestaan
1.16 Daalt het aantal spelers van een team in een wedstrijd beneden de 4, dan is de wedstrijd ten
einde en verliest het betreffende team de wedstrijd met 2-0 ongeacht de uitslagen en/of de stand in
de set.
1.16 Het is toegestaan sport- en sandsocks te dragen. Hiervoor dient voorafgaand aan de wedstrijd
toestemming te worden gevraagd aan de scheidsrechters. Bij twijfel worden de sport- c.q. sandsocks
ter beoordeling voorgelegd aan de toernooileiding.
1.17 Het dragen van hoofd-/gezichtsbeschermers, armbanden, horloges, ringen, halskettingen,
oorbellen, brillen zonder band om de bril op zijn plaats te houden of met een hard montuur en alle
andere dingen die gevaar voor de spelers op kunnen leveren, zijn verboden.

Het dragen van de volgende accessoires is toegestaan:
Hoofdbanden gemaakt van zacht elastisch materiaal
Petten, mits de klep naar achteren wijst
Zonnebrillen (kunststof, met band om de bril op zijn plaats te houden)
Therapeutische braces of bandages van of voldoende bedekt met zacht materiaal
In alle bovenstaande gevallen dient voorafgaand aan de wedstrijd toestemming te worden gevraagd
aan de scheidsrechters. Bij twijfel worden de accessoires ter beoordeling voorgelegd aan de
toernooileiding.

1.18 Indien niet beschreven in dit toernooireglement gelden de IHF Beach Handball spelregels .
1.19 De VHV/LFH/KBHB houdt zich niet verantwoordelijk voor onregelmatigheden, onordelijk en
onveilig gedrag buiten de toernooiwedstrijden om en kan deswege niet aansprakelijk worden
gesteld. Daar waar leden van het VHV/LFH de belangen van het VHV/LFH en/of de handbalsport in
het algemeen schaden, kan de overtreding aanhangig worden gemaakt bij de Tuchtcommissie.
1.20 Bij deelname aan het BK Beach Handball 2022 geven deelnemers automatisch toestemming
voor het gebruik van foto- en videomateriaal door het VHV/NHV op de social media en websites ter
promotie van de Beach Handball sport.
1.21 In alle gevallen waarin dit toernooireglement niet voorziet beslist de toernooileiding.

2. Registratieprocedure
2.1 Seniorenteams kunnen zichzelf registreren voor het BK Beachhandbal tot en met 2 weken voor
de start van het eerste tornooi. Je kan inschrijven voor 1 of beide tornooien. Alleen de teams die
aan beide tornooien deelnemen komen in aanmerking voor de titel van Belgische Kampioen Beach
handbal.
2.2 Deelnamekost wordt bepaald door de tornooi organisator
2.3 Er zijn zowel bij heren als dames maximum 16 teams toegelaten per manche van het BK. Vanaf
16 teams wordt de inschrijving gesloten.

3. Wedstrijdbepalingen
3.1 Er wordt gespeeld volgens de IHF Beach Handball spelregels.
3.2 Er wordt met volgende balmaten gespeeld:
Senioren: Dames Balmaat 1
Senioren: Heren Balmaat 2
3.3 Bij elke wedstrijd dienen minstens twee wedstrijdballen aanwezig te zijn die voldoen aan de
regels. De tornooiorganisatie zorgt hiervoor.

3.4 Elke wedstrijd wordt voorafgegaan door het begroeten van beide teams en scheidsrechters, door
middel van ‘high fives’ op het speeloppervlak.
3.5 De wedstrijdduur bedraagt 2 x 10 minuten en 5 minuten pauze. Er wordt een centraal begin en
eindsignaal gegeven, enkel voor finale is een team time out toegelaten.
3.6 Per wedstrijd bestaat een team uit maximaal 12 spelers. Tevens mogen er maximaal 2 officials
zich in de wisselzone begeven.
3.7 Is aan het einde van een set de stand gelijk, dan volgt een beslissing door het spelen van een
Golden Goal.
3.8 Indien na het verstrijken van de speeltijd beide teams elk één set hebben gewonnen, dan wordt
er een beslissing verkregen door het spelen van een Shoot Out. Deze Shoot Out wordt ten allen tijde
uitgespeeld tot en met een minimum aantal pogingen van 5 per team, tenzij het aantal
speelgerechtigde spelers tot 4 is gedaald, ook al is de beslissing na een eerdere poging al verkregen.
3.9 Bij winst ontvangt een team 2 punten. Bij verlies ontvangt een team 1 (2-1 verlies) of 0 (2-0
verlies) punt(en). Bij een gelijke eindstand in de poule wordt de eindstand eerst bepaald door het
aantal gewonnen wedstrijden, daarna door het onderlinge resultaat, gevolgd door het resultaat in
sets (aantal sets voor minus aantal sets tegen) en het doelsaldo in sets (aantal doelpunten voor
minus aantal doelpunten tegen).
3.10 De Belgisch Kampioenen Beach Handball 2022 ontvangen na afloop van het toernooi de beker
en de bijbehorende gouden medailles. De verliezende finalisten ontvangen na afloop van het
toernooi een zilveren medaille. Voor de medailles geldt een maximum aantal van 16 per team.

4. Wedstrijdsysteem
4.1 Het Belgisch kampioenschap Beach Handball 2022 zal worden gespeeld in de vorm van 2
tornooien. Het zal bestaan uit een 2 voorrondes. Voorronde 1 op het tornooi laatste weekend juni,
voorronde 2 laatste weekend juli.
4.2 Het speelschema zal worden vastgesteld gerelateerd aan het aantal inschrijvingen.
4.3 Op basis van de resultaten van de voorrondes zal op het einde van het 2de tornooi een finale
gespeeld worden tussen de 2 best geklasseerde teams. Hiervoor zal de rangschikking per tornooi
gebruikt worden (vb. 3de op tornooi één (3 punten) en 1ste op tornooi 2 (1 punt) levert 4 punten op)).
De 2 teams met de minste punten spelen de finale. Bij evenveel punten telt de plaats op het 2de
tornooi.
4.4 Punten worden als volgt toegekend:
a) Winst = 2 punten
b) Verlies = 0 punten
4.5 Perioden worden als volgt gedefinieerd / toegekend:
Eerste helft: winst 1
verlies 0
Tweede helft: winst 1

verlies 0
Een tegen de keeper (shoot out): winst 1
verlies 0
Doelpunten worden toegekend volgens de officiële IHF spelregels voor Beach Handbal.
4.6 Teams worden gerangschikt door het optellen van de behaalde punten.
4.7 Indien na afloop van de groepswedstrijden twee of meer teams hetzelfde aantal punten
hebben behaald, geldt het volgende rangordesysteem:
a) Resultaat in wedstrijdpunten tussen de betrokken teams
b) Periodeverschil in de wedstrijden tussen de betrokken teams
c) Doelpuntverschil in de wedstrijden tussen de betrokken teams
d) Groter aantal doelpunten voor in de wedstrijden tussen de betrokken teams
4.8 Indien een rangschikking nog steeds niet mogelijk is, beslist een loting. De organisatie
verricht de loting, indien mogelijk in aanwezigheid van de personen die de leiding hebben
over de betrokken teams.
5. Fair Play
5.1 De filosofie van Beach Handball is gebaseerd op de principes van Fair Play.
Fair Play betekent;
Respecteren van de gezondheid, de integriteit en het lichaam van de spelers
Respecteren van de geest en filosofie van het spel
Respect voor de flow van het spel, maar nooit het tolereren van een voordeel ontstaan
door schending van de regels
Het bevorderen van de geest van echte sportiviteit en streven naar de culturele en
sportieve missie van het evenement

6. Rechtspraak
6.1 Bij een directe diskwalificatie, zijnde alle diskwalificaties met uitzondering van een diskwalificatie
naar aanleiding van een tweede uitsluiting, is de speler of teamofficial voor tenminste de
eerstvolgende wedstrijd van het BK Beach Handball 2022 uitgesloten. Indien de scheidsrechters een
speler of teamofficial diskwalificeren op basis van een krachtige en opzettelijke aanval op het lichaam
van de tegenstander, een meedogenloze, bijzonder gevaarlijke, opzettelijke of valse actie of uiterst
onsportief gedrag volgt een aanvullend rapport en zal vervolgens de Tuchtcommissie van de BHB op
basis van het aanvullend rapport verder over de zaak beslissen.
6.2 Indien een team een protest wil indienen, dient deze uiterlijk 30 minuten na afloop van de
wedstrijd door de toernooileiding te zijn ontvangen.

6.3 Indien een door de Tuchtcommissie van de BHB opgelegde uitsluiting niet wordt nageleefd,
wordt het team uitgesloten van verdere deelname.

