Van harte welkom op ons

Zondag 22 mei 2022 vanaf 10:00
In de sporthal BEKAF – Bekaflaan 62, 3200 AARSCHOT

Voor ploegen van JM8 – JM10 – JM12
NIEUW! G-HANDBAL en FITHANDBAL

Graag jullie inschrijving bevestigen voor 15 mei 2022 via
HC.eagles01@gmail.com

Er is een cafetaria waar je iets kan drinken en/of eten aan democratische prijzen,
tombola, springkastelen, VHV-opblaasstructuren, …
Supporters zijn dus hartelijk welkom!
Nog vragen, neem gerust ook contact op via bovenvermeld emailadres.
Meer info: Neem eens een kijkje op www.handbalclubaarschot.be

Meer uitleg over het tornooi:
- Het gaat om een promotietornooi voor G-sport - JM8 – JM10 – JM12 spelers.
- Fairplay en respect voor elkaar is voor ons belangrijk: Spelers en trainers geven elkaar
en de scheidsrechter na elke wedstrijd een vuistje of high five.
- Er wordt geen klassement bijgehouden.
- De wedstrijden worden gespeeld op kleine velden.
- Er wordt gespeeld in gemengde reeksen.
- Indien je met je club graag wilt deelnemen aan ons tornooi, maar je hebt niet genoeg
spelers voor een volledige ploeg, laat dit zeker weten en wij proberen er voor te
zorgen dat je alsnog kan meedoen.
- De wedstrijden worden gefloten door onze oudste jeugdspelers of worden begeleid
door (ex-)handballers. Gelieve hier rekening mee te houden.
- Na afloop van het tornooi krijgt elke deelnemer een aandenken.
- Spelregels G-sport/JM8/JM10/JM12:
o Aantal spelers: 3+1 of 4+1 (onderling af te spreken), waarbij het aangewezen
is de keeper regelmatig te wisselen.
o Duur wedstrijden: 12 min
o Enkel 1 handbaldribbel is toegestaan.
o Er dient opgezet te worden aan de middenlijn bij een doelpunt
o De doelwachter mag niet over de middellijn.
o Er mag geen contact gemaakt worden; bij JM12 mag er frontaal begeleid
worden qua verdediging (Klemmen en duwen is niet toegestaan).
o Er wordt offensief verdedigd.
o G-sport: Begeleiding van de spelers op het veld is toegestaan.
- Spelregels Fithandbal:
o Aantal spelers: 4+1 per ploeg
o Als bal wordt de streethandbal gebruikt (dribbelen is niet mogelijk)
o Er dient opgezet te worden aan de middenlijn bij een doelpunt
o Beperkt contact: begeleiden met gebogen armen mag, zeker niet klemmen,
duwen,…
Randanimatie:
- Supporters zijn zeker welkom, er zal voldoende gelegenheid zijn om vanuit de cafetaria
toe te kijken.
- Een cafetaria met democratische prijzen voor een drankje en een hapje.
- Springkastelen voor de kleinsten onder ons en VHV opblaasstructuren voor iedereen
die zijn handbal skills wil testen of verbeteren.
- Er wordt ook een ‘altijd prijs’ – tombola georganiseerd

