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Reglement Ruud Adema Bokaal, seizoen 2012/2013 
 
 
 
1. Op de bekerwedstrijden is het wedstrijdreglement van het NHV Zuid-Holland van toepassing.  
2. De voorrondes (1e en 2e ronde) worden verspeeld in toernooivorm. 
 Door of namens het bestuur worden plaats en tijdstip bepaald voor de diverse leeftijdscategorieën. 
 1e ronde B- en C-jeugd: 6 april 2013 
 1e ronde A-jeugd: 7 april 2013 
 2e ronde B- en C-jeugd: 27 april 2013 
 2e ronde A-jeugd: 28 april 2013 
3. De wedstrijden in de halve finales worden bij de B- en C-jeugd vastgesteld op zaterdag 25 mei 

2013 en bij de A-jeugd op zondag 26 mei 2013 maar mogen in onderling overleg naar voren 
worden verplaatst. 

 De thuis- en uitspelende vereniging wordt bepaald door middel van loting. 
 De finales zullen plaatsvinden op zondag 16 juni 2013 voor alle categorieën. 
 
4. Voor de samenstelling van de teams voor bekerwedstrijden gelden de teamopgaven, welke zijn 

gedaan voor de lopende veldhandbalcompetitie. Wijzigingen in deze opgaven kunnen dagelijks 
worden aangebracht. 

 
5. De wedstrijden duren: 2x 12 ½ minuten voor de C-jeugd 
 In toernooivorm 2x  15 minuten voor de B-Jeugd 
    2x 17 ½  minuten voor de A-jeugd 

Wedstrijden die geen poulewedstrijden zijn, zijn van normale tijdsduur. 
 
6. In de ronde 1 en ronde 2 bent u verplicht per team om  één scheidsrechter mee te 
 nemen naar de vereniging waar gespeeld wordt en deze zullen enkele wedstrijden fluiten. Het 
 NHV Zuid-Holland zal deze indeling dus doen op verenigingsnaam. 
 In de halve finale en finale worden scheidsrechters aangewezen door het NHV. 
 
7. Per wedstrijd mogen in een team 14 spelers/sters uitkomen. 
 Tijdens het toernooi mag men een onbeperkt aantal spelers/sters laten meespelen, indien 
 deze voldoen aan de teamopgave.  
 Dispensatie spelers/sters mogen alleen daar spelen waarvoor de dispensatie is verleend. 
 
8. De teamopgave’s gelden voor spelers welke voor die dag, wanneer de wedstrijden worden 

verspeeld, zijn opgegeven. 
 
9. Indien een team niet opkomt, wordt de wedstrijd met 10-0 gewonnen door het wel 
 opgekomen team en zal de reglementaire boete, per wedstrijd, worden opgelegd.  
 Indien een scheidsrechter niet opkomt, dan wordt dit conform de vastgestelde boetelijst 
 beboet. 
 
10. Indien een team te laat komt er per minuut een doelpunt aan het team wat wel op tijd aanwezig is, 

wordt toegekend. Indien een team meer als 10 minuten te laat is wordt een team als niet 
opgekomen beschouwd. 

 
11  Wij verzoeken de vereniging daar waar, in toernooivorm gespeeld wordt, een uitslagen- en 
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 standenlijst bij te houden en zichtbaar voor iedereen op te hangen, de scheidsrechters te 
 ontvangen en van consumpties te voorzien. 
 De wedstrijdformulieren te verzamelen en op te sturen naar Regiokantoor Rijswijk, postbus 

3133, 2280 GC Rijswijk en de uitslagen per e-mail op de wedstrijddag te versturen aan 
competitiezuidholland@handbal.nl. 

 Voor de halve finales verzoeken wij de thuisspelende vereniging zorg te dragen voor het 
verzenden van de formulieren en het per mail doorgeven van de uitslag 

 
12. De in het programma  eerstgenoemde teams worden als “thuis” spelend beschouwd. De “uit“ 
 spelende teams dienen zonodig voor een reservetenue te zorgen. 
 
13. De wedstrijden worden bij een gelijkspel, in de toernooivorm, niet verlengd. 

14. De eindstand in een poule wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten. Indien in een poule twee 
of meer teams met een gelijk aantal punten in aanmerking komen voor een plaats in de kwartfinale, 
wordt hun rangorde bepaald door het doelsaldo van de betrokken teams: 

a is ook het doelsaldo gelijk dan beslist het doelgemiddelde van de betrokken teams; 

b indien ook het doelgemiddelde gelijk is dan wordt hun rangorde bepaald door de 
resultaten van de onderlinge wedstrijden tussen de betrokken teams en wel wederom in 
dezelfde volgorde, eerst aantal punten, dan doelsaldo, dan doelgemiddelde; 

c indien ook dan nog geen rangorde kan worden vastgesteld moeten de betreffende 
teams door middel van strafworpen uitmaken welk team door gaat naar de volgende 
ronde of kwart finale. Deze strafworpen worden als volgt genomen: 

� elk team wijst 5 speelgerechtigde spelers/sters aan, die om en om met de 
tegenstander een 7-meterworp nemen. Het team bepaalt zelf de volgorde van het 
nemen van de worpen: 

 
 Indien er dan nog geen beslissing is gevallen  wordt er, om en om met de 

tegenstander, eerst  door de andere speelgerechtigde spelers/sters op het 
wedstrijdformulier voorkomende spelers, dan mogen de eerste 5 weer meedoen 
een 7-meterworp genomen tot dat een beslissing is verkregen. 

 
� indien er dan nog geen beslissing is gevallen wordt er, om en om met de 

tegenstander, een 7-meterworp genomen tot dat een beslissing is verkregen. 
 
15. Wedstrijden in de halve finale en finale zijn wedstrijden van normale tijdsduur. Indien een wedstrijd 

in de halve finale of de finale na het verstrijken van de officiële speeltijd gelijk is geëindigd, wordt 
een beslissing als volgt verkregen: 

Bij gelijkspel moet er worden verlengd en wel als volgt 
- 2 x 5 minuten nog gelijk nogmaals 
- 2 x 5 minuten nog gelijk 
- strafworpen, door 5 verschillende op het wedstrijdformulier voorkomende spelers. 
 Om en om, scheidsrechter loot wie begint. 
nog gelijk 
- strafworpen, eerst door de andere op het wedstrijdformulier voorkomende spelers, dan 

mogen de eerste 5 weer meedoen, om en om tot in een gelijke beurt een beslissing wordt 
verkregen. 

 
16. Per wedstrijd dient een wedstrijdformulier te worden ingevuld. 

Alle wedstrijdformulieren moeten worden opgestuurd naar NHV Zuid-Holland, Postbus 3133, 2280 
GC  Rijswijk 

 In de voorrondes kan dit door de vereniging gebeuren waar er een toernooi wordt gehouden. 
 

17. De finales zullen plaatsvinden op zondag 16 juni 2013 bij de vereniging Atomium ’61 te Rotterdam. 
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18. Reiskosten scheidsrechters:  
Poulewedstrijden die door het NHV Zuid-Holland ingedeeld worden op verenigingsnaam komen 
niet voor reiskostenvergoeding in aanmerking. 
Vanaf de ‘losse’ wedstrijden die door het NHV met BS-scheidsrechters worden ingedeeld geldt:  
De scheidsrechter(s) ontvangen per gefloten bekerwedstrijd per scheidsrechter een 
tegemoetkoming in de reiskosten van € 6,=. Nadat de gehele bekercompetitie is gespeeld zullen 
deze worden overgemaakt en de kosten, naar werkelijke inzet, door het regiokantoor Rijswijk in 
rekening worden gebracht bij de betreffende verenigingen. 

 

19.Tijdens het bekertoernooi mag geen gebruik worden gemaakt van de teamtime-out. Eveneens 
wordt bij strafworpen niet toegestaan dat de speeltijd onderbroken wordt door time-outs. 


