Zonale meisjes competitie M13
A. Organisatie van de competitie
1. Voor zover hier niet anders bepaald wordt er gespeeld volgens de
reglementen van de organiserende Regio, de VHV of de KBHB.
2. Na het inschrijven van de ploegen organiseert de cel competitie een
bijeenkomst voor de regio – competitieleiders. Op deze bijeenkomst
worden de ploegen over verschillende zones verdeeld. Deze zones worden
zo verdeeld dat de verplaatsingen voor elke ploeg zoveel mogelijk beperkt
wordt. Dit wil zeggen dat een zone gelijk kan lopen met een regio, maar
ook over meerdere regio’s kan lopen of dat er verschillende zones zich in
dezelfde regio bevinden.
3. Op deze bijeenkomst wordt afgesproken welke regio de competitieleider zal
leveren voor de zonale competitie. Het sportcomité van deze regio zal ook
verantwoordelijk zijn voor geschillen. Boetes worden uitgesproken door de
regio van de club en zijn voor deze regio.
4. De competitieleiders leggen gezamenlijk een kalender vast. Deze kalender
houdt rekening met 6 weekends dat er promotietornooien zullen
georganiseerd worden.
5. Samengestelde ploegen zijn toegestaan, zij mogen gevormd worden uit
meer dan 2 clubs.
6. Meisjesploegen zijn verplicht in de meisjescompetitie uit te komen. Zij
kunnen een uitzondering vragen om toch in de jongenscompetitie uit te
komen als de afstanden naar de andere ploegen te groot is.
B. De Wedstrijden
1. De wedstrijden worden gespeeld onder de geldende reglementen en
spelregels van de VHV.
De wedstrijden worden gespeeld op een terrein met normale afmetingen
40mx20m, doelgebied: 6m., verlaagd doel: 3mx1,7 m.
De wedstrijden worden gespeeld met een bal 0
Er wordt gespeeld met 6 spelers
2. Er wordt gespeeld in 3 sets. Na elke set wordt de stand terug op 0-0 gezet.
Progressieve bestraffingen worden wel meegenomen naar de volgende
sets.
3. De aanvangsuren worden bepaald door het reglement van de regio die de
competitieleider levert.
4. Overtredingen van de leeftijdscategorieën (zie art. 221 van de VHVreglementen) worden met forfait bestraft. Deelname in een hogere
leeftijdscategorie, juist ouder dan de zijne, is toegestaan. Jongens mogen
niet meespelen in de meisjescompetitie.
5. Er kunnen uitzonderingen gevraagd worden op de leeftijdscategorie. In de
opstartfase van de M13 competitie is het belangrijker dat een club een
ploeg kan inschrijven dan dat de leeftijdscategorieën correct gevolgd
worden. De aanvraag wordt gedaan bij de regio die de competitieleider
levert. De competitieleider zal beslissen op basis van:
a. Correct verloop van de competitie
b. De noodzaak van de ploeg om beroep te doen op de te oude
speelster
6. Er mogen maximaal 14 spelers worden vermeld op het wedstrijdblad.
Indien meer dan 14 spelers op het wedstrijdblad staan (niet doorgeschrapt
bij aanvang van de wedstrijd), dan leidt dit tot forfait voor die wedstrijd.
7. De wedstrijdbladen worden aan de competitieleider
gestuurd. Een kopie wordt bezorgd aan de eigen regio. De
uitslagen worden doorgegeven aan de competitieleider
volgens de reglementering van de organiserende regio.
8. Elk team heeft recht op 1 team time out per set. Niet genomen Team Time

outs kunnen niet meegenomen worden naar een volgende set.
C. Rangschikking
1. De rangschikking van de competitie wordt als volgt bepaald:
a. de ploeg met het meeste aantal punten, behaald over het
geheel van de wedstrijden in haar reeks;
b. bij gelijke punten, de ploeg met het meeste aantal overwinningen;
c. 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;
d. bij nog steeds gelijke stand, de ploeg met het hoogste
doelgemiddelde (quotiënt van het aantal gemaakte- en het
aantal tegendoelpunten van alle wedstrijden);
e. 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. 635
B.3 . toegepast.
Dit geldt ook wanneer er meer dan twee ploegen met een gelijk aantal
punten eindigen.
D. Scheidsrechters - straffen
2. De thuisclub zorgt voor bij voorkeur begeleide jeugdscheidsrechters of
scheidsrechters. Er is geen compensatiekas voor scheidsrechters.
3. Bij diskwalificatie is de normale strafprocedure van kracht.
4. Protesten tegen de beslissingen van de jeugdscheidsrechters worden niet in
aanmerking genomen.

