
 

 www.poederjongens.be  Pagina 1 van 2 

 

Reglement Dorpstoernooi 
Krachtbalclub Poederjongens Kaulille 

Plaats en datum 
Het toernooi gaat door aan de voetbalterreinen van KFC Kaulille, Erkstraat te Kaulille. 
De wedstrijden starten zaterdag 25 augustus 2018 om 13u. 
De ploegen dienen zich ten laatste om 12u aangemeld te hebben. 

Deelnemende ploegen 
De minimumleeftijd van de deelnemers is 16 jaar. 

Elke ploeg mag deelnemen met 4 effectieve en 3 wisselspelers. Daarnaast mag er een niet-spelende 
coach aanwezig zijn. 

Er mag maximaal 1 actieve krachtbalspe(e)l(st)er tegelijk per ploeg op het veld staan. Deze mag 
maximaal 1 worp per aanval doen. 
De overige spelers mogen in de afgelopen 36 maanden geen officiële wedstrijd hebben gespeeld. 

In eerste fase wordt er geopteerd om een herencompetitie op te zetten, maar bij voldoende 
interesse (minimaal 2 ploegen), zal er ook een damescompetitie worden ingericht. 

Er wordt niet gewerkt met gemengde ploegen, al is het toegestaan dat een herenploeg gecoacht 
wordt door een vrouw (of omgekeerd) 

Na de inschrijving wordt aan de verantwoordelijke een formulier bezorgd, waarop de definitieve 
deelnemerslijst moet ingevuld worden. 
Deze lijst moet meegebracht worden bij het aanmelden van de ploeg op de dag van de wedstrijden. 
Elke deelne(e)m(st)er mag tijdens het tornooi slechts bij één ploeg aantreden. 

Indien er een heren- en damescompetitie zal zijn, mag een coach zowel een heren- als een 
damesploeg coachen. 

Het spreekt voor zich dat indien er overlappingen zijn in de spelschema's hij/zij slechts bij een 
wedstrijd die rol op zich kan nemen en niet tussen de twee wedstrijden kan switchen. 

Reeksindeling en aantal wedstrijden + wedstrijdduur 
Er zal naar gestreefd worden om elke ploeg 4 wedstrijden te laten spelen. 
Poulewedstrijden zullen gespeeld worden gedurende 2 x 10 minuten. 
Afhankelijk van het spelschema, zal de finale mogelijk 2 x 15 minuten duren. 
De wedstrijdkalender wordt opgemaakt nadat het definitieve deelnemersveld bekend is. 
Ten laatste op donderdag 23 augustus krijgt elke ploeg het startuur van zijn eerste wedstrijd. 
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Opmaken klassement 
De wedstrijdpunten zullen als volgt toegekend worden: 
4 punten bij een overwinning 
3 punten bij een gelijkspel 
2 punten bij verlies 
0 punten bij forfait 

Bij eventuele gelijke stand in de klassering na de poulewedstrijden, worden vrijworpen genomen.  

Plaatsingswedstrijden moeten een winnaar hebben. Bij gelijke stand wordt eerst een verlenging 
gespeeld van 2 x 3 minuten. Indien nog steeds geen winnaar kan worden aangeduid volgen 
vrijworpen. 

Spelregels 
De spelregels van de krachtbalfederatie zijn van toepassing.  Er wordt echter wel een uitzondering 
gemaakt voor de wedstrijdduur (zie punt 3). 
http://www.poederjongens.be/wat-is-krachtbal/ 
http://krachtbal.be/spelregels.asp 

Inschrijvingsgeld 
Deelname aan het toernooi kost 15€. In ruil hiervoor krijgt de ploeg op de dag van het toernooi voor 
dit bedrag drankbonnen. 
De inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsgeld is overgeschreven (rekeningnummer volgt in 
de bevestigingsmail). 

Inschrijvingsdatum 
De inschrijvingen worden verwacht uiterlijk op zondag 19 augustus 2018 23u59 via het online 
inschrijvingsformulier. 

Wat in geval van discussie? 
De beslissingen die de inrichters treffen, buiten de regels van dit reglement, zijn onherroepelijk en 
niet voor discussie vatbaar. 


