VHV – REGLEMENTEN : BIJLAGE
6.3.3.C.2.C

SPECIFIEK REGLEMENT PLAY-OFFS REGIO DAMES

Er wordt als play-offs één driehoekstornooi georganiseerd. Het organisatierecht verschuift elk jaar van regio:
Regio AVB (1), Regio Limburg (2), Regio Handbal Oost-West (3). Het driehoekstornooi zal worden afgerond
volgens het onderstaande reglement. Indien er slechts 2 ploegen deelnemen aan de play-offs dan wordt deze
gespeeld in 1 wedstrijd van 2x25’ en geldt onderstaande reglement niet.
1. Iedere ploeg speelt tijdens het tornooi tegen iedere tegenstander 2 wedstrijden van 25 minuten. Iedere
ploeg speelt per tornooi dus 4 wedstrijden van 25 min.
2. Per wedstrijd van 25 minuten wordt een nieuw wedstrijdblad gebruikt. De bestraffing (gele kaarten, 2 min
en rode kaarten) geldt enkel voor de betrokken wedstrijd.
3. 1 time-out (1’) per ploeg per wedstrijd van 25 minuten is toegestaan.
4. Voor de start van de eerste wedstrijd die 2 ploegen tegen elkaar spelen tijdens een tornooi, wordt er getost
welke ploeg deze wedstrijd mag starten. De andere, niet-startende, ploeg start dan bij de 2de wedstrijd die
ze tegen elkaar spelen tijdens hetzelfde tornooi.
5. Er wordt steeds gewisseld van speelhelft in de 2de match tegen dezelfde ploeg. Dus als je de eerste match
aan een kant speelde, speel je de 2de match tegen diezelfde ploeg aan de andere kant.
6. De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens principe: thuisploeg - bezoekende ploeg).
7. Bij diskwalificatie en blauwe kaart is de normale strafprocedure van kracht.
8. Rangschikking :
Per wedstrijd worden 2 punten toegekend. Zij worden verworven door de overwinnende ploeg, of
bij gelijkspel tussen beide aanwezige ploegen verdeeld.
Wordt als 1ste gerangschikt na afloop van het tornooi :
1. de ploeg met het meeste aantal punten;
2. bij gelijke punten, de ploeg met het meeste aantal overwinningen;
3. indien nog steeds gelijke stand, de ploeg die onderling het meest aantal punten heeft behaald
of, wanneer dit nog geen uitsluitsel geeft, de ploeg die onderling het hoogste doelgemiddelde
(quotiënt van het aantal voor- en het aantal tegendoelpunten) heeft;
4. bij nog steeds gelijke stand, de ploeg met het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het aantal
gemaakte- en het aantal tegendoelpunten);
5. is er dan nog steeds geen beslissing gevallen, wordt er een testwedstrijd gespeeld op neutraal
terrein; eindigt deze wedstrijd onbeslist, dan worden de bepalingen van art. 634 B.2. toegepast.
Dit geldt ook wanneer er meer dan twee ploegen met een gelijk aantal punten eindigen.
9. Na afloop worden de wedstrijdbladen ingediend bij de VHV.
10. De organisator zorgt voor
a. Verfrissingen voor de ploegen
b. Terreinafgevaardigde.
c. Maaltijden SR’s en waarnemers die langer dan 3u aanwezig zijn
d. Uitbetaling van de SR’s
e. Doorbellen van de uitslagen
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