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INTERNATIONAAL JEUGDHANDBALTORNOOI - INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 
TERUG TE STUREN VOOR 15 november 2023 

Hubo Handbal – Tijl habraken –  +32 484 61 97 94 
inschrijven kan enkel via e-mail : tijlhabraken@hotmail.com 

 

 
HANDBALCLUB :   ………………………………………………………………… 
 
ADRES :    ………………………………………………………………… 
 
     ………………………………………………………………… 
 
VERTEGENWOORDIGD DOOR ………………………………………………………………… 
 
TEL OF GSM        ………………………………………………………………… 
 
E-MAIL     ………………………………………………………………… 

 
Inschrijvingsgeld bedraagt 65€ voor het 1ste team,  55€ voor het 2de team,  45€ voor het 3de 
team en 35€ voor alle volgende teams. 
 
Indien uw vereniging een scheidsrechter kan aanleveren voor dit tornooi geniet u een 
korting van 10 %. Graag vernemen wij op voorhand het niveau van de scheidsrechter(s) 
 
 
Opgelet : Daar er in sommige landen een leeftijdsverschil is in leeftijdscategorieën, wordt er een 
uitzondering gemaakt om vanaf J16 max 3 spelers, 1 jaar ouder dan de leeftijdscategorie toe te laten. 
Er mogen maximaal 2 van deze oudere spelers samen op het terrein staan. Vermeld bij inschrijving of 
en waarom je van deze regeling gebruik wil maken. De organisatie kan dit weigeren. 
 
Daarentegen is het wel toegelaten om met jongere spelers deel te nemen in een hogere 
leeftijdsreeks . Dit geldt zowel voor meisjes als jongens. 
 
Wij garanderen elke deelnemende ploeg een minimale spelgelegenheid van 100 minuten en een 
maximale spelgelegenheid van 150 minuten. 
 
De plaatsen per categorie zijn beperkt om voldoende speeltijd te garanderen. Schrijf daarom zo snel 
mogelijk in.  
 



JEUGDHALLENTORNOOI 7 januari 2023 
 

JONGENS+MEISJES Aantal 
Teams 

Kleur 1ste 
uitrusting 

Kleur 2de 
uitrusting 

JM12 (6+1 spelers) 
2011-2012 

   

    

JONGENS Aantal teams Kleur 1ste 
uitrusting 

Kleur 2de 
uitrusting 

J14 
2009-2010 

   

J16 
2007-2008 

   

J18 
2005-2006 

   

 

MEISJES Aantal teams Kleur 1ste 
uitrusting 

Kleur 2de 
uitrusting 

M13 (5+1 spelers) 
2010-2011 

   

M15 
2008-2009 

   

M17 
2006-2007 

   

 

Totaal aantal teams : ………………………………………………………………… 
 
Totaal inschrijvingsgeld  : ………………………………………………………………… 
 
De inschrijving is pas officieel na betaling via overschrijving voor 25 november 2022 op het hieronder 

vermelde rekeningnummer. 
 
Indien voor 1 december wordt afgemeld, zullen wij u het gestorte bedrag integraal terugstorten. 
Het gestort inschrijvingsgeld wordt hierna niet meer terug gestort. 

 
REKENING:   Met vermelding aantal Ploegen/Reeks 
Hubo Handbal Jeugdopleiding vzw 
Genkersteenweg 195 bus 1 
3500 Hasselt 

 

IBAN:  BE96 7370 6261 9405  
BIC: KREDBEBB  
 
 
Indien jullie wensen te overnachten in Hasselt, kunnen wij jullie in contact brengen met de 
plaatselijke jeugdherberg om een overnachting + ontbijt te boeken. 



REGLEMENT HALLENTORNOOI HUBO HANDBAL  van 7 januari  2023 

• De volgende geboortejaren worden in acht genomen bij het bepalen van de verschillende categorieën: 
U12 gemengd (2011-2012), U14 gemengd (2009-2010), J16 (2007-2008), J18 (2005-2006), 
M13 (2010 -2011), M15 (2008-2009), M17 (2006-2007). 

• Uitzonderingen op leeftijden (andere leeftijdsgrenzen) is slechts toegelaten met voorafgaande 
toestemming organisatie.  

• Spelen met hars is niet toegelaten, enkel de J18 speelt volgens de regels 
met hars! 

• Er kan geen team-time-out aangevraagd worden 

• Tijdstraffen worden tot 1 minuut gereduceerd. 

• In geval van een kwetsuur wordt gevraagd om de gekwetste speler zo snel mogelijk van het terrein te 
verwijderen. De teamverantwoordelijke van het team zal samen met de sporthalverantwoordelijke 
beslissen om de clubarts er bij te halen of om de gekwetste naar het ziekenhuis  te laten overbrengen. 
De wedstrijdklok blijft gewoon doorlopen. Het is enkel de sportief verantwoordelijke die in 
uitzonderlijke gevallen kan beslissen om het tijdschema aan te passen. 

• De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen. 

• De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de VHV die overeenstemmen met die 
van de Internationale Handbal Federatie (IHF). 

• De wedstrijden worden geleid door spelende leden van Hubo Handbal en/of officiële scheidsrechters. 
De organisatie vraagt respect en fairplay t.o.v. deze scheidsrechters. 

• De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend. Protest is niet mogelijk. 

• De duur van de wedstrijden worden bepaald per leeftijdscategorie en staan vermeld in het 
wedstrijdschema (kijk dit goed na a.u.b.!). De organisatie garandeert per ploeg  tussen de  100’ en de 
150’ wedstrijdminuten.  

• In het wedstrijdschema is slechts 5 minuten tussen elke wedstrijd voorzien. De uurregeling dient strikt 
nageleefd te worden en wordt opgevolgd door de tafel-officials.  

• Iedere wedstrijd start op het voorziene uur. Een ploeg die te laat aan de start verschijnt wordt bestraft 
met 1 doelpunt per minuut die ze te laat start. Na 5 minuten wordt die ploeg met een eindscore van 
10-0 beboet. De wedstrijd wordt niet gespeeld. 

• Het team dat aangewezen wordt als thuisploeg zorgt voor een wedstrijdbal en een alternatieve 
uitrusting ingeval de 2 ploegen gelijke kleuren dragen. Controleer op voorhand de kleuren van de 
tegenpartij! De teams zijn verplicht om 5’ voor de start van hun wedstrijd langs het veld te staan om 
met de scheidsrechter te tossen. 

• In alle onvoorziene omstandigheden en probleemsituaties beslist de sportief verantwoordelijke van de 
sporthal. 

• Indien (zowel na de voorronde als na de finaleronde) 2 of meerdere ploegen gelijke punten scoren zijn 
achtereenvolgens de volgende criteria bepalend voor de (eind)rangschikking: 

1. Het onderlinge resultaat 
2. Het doelpuntensaldo 
3. Het doelpuntencoëfficiënt  
4. Indien er dan nog geen uitsluitsel is nemen beide teams strafworpen tot 1 van beide teams 

mist. Beide teams hebben echter recht op evenveel strafworpen. 

• Indien een enkelvoudige finalewedstrijd eindigt op een gelijkspel wordt onmiddellijk stap 4 van vorig 
artikel  toegepast. 

 
Het organisatiecomité van Hubo Handbal. 


