REGLEMENTERING VAN DE LIMBURGSE REGIONALE JM12-, JM10-, JM8-TORNOOIEN
2019-2020

1.

Doelstelling van de welpenwerking
Het is de bedoeling de jeugd te laten kennismaken met de handbalsport en hen de kans te
geven zich op een plezierige en speelse manier te meten met andere beginnertjes op
tornooien. Om de handbalsport en ook de club te promoten kunnen er plaatselijke scholen
op de tornooien worden uitgenodigd.

2.

Organisatie en beheer

2.1.

De JM12-, JM10- en JM8-tornooien staan onder 't beheer van de Jeugdcommissie van de regio
Limburg
voor wat betreft :
-

het opstellen van een tornooi-kalender en publicatie ervan in de HIL
het ter beschikking stellen van inschrijvings- en evaluatieformulier + deelnamewedstrijden-blad.
- inschrijving van de deelnemende clubs
- controle van het tornooiverloop
- betwistingen, klachten, boeten
Opmerking: De competitie die voor de JM12 wordt georganiseerd valt onder het beheer van
de Kampioenschappencommissie van de regio Limburg.

2.2.

Eén tornooileider per club is verantwoordelijk voor de organisatie van het plaatselijk tornooi.

2.3.

Elke ingeschreven club organiseert minstens 1 tornooi en neemt met haar ploeg(en) aan
minimaal zes tornooien deel. Hierbij moet men minstens 2 tornooien spelen in elke regio
(Noord/Zuid). Als de reglementen (zie hieronder nr 3) niet gevolgd worden, zal dit JM12-,
JM10- of JM8-tornooi voor de organiserende club niet als officieel erkend worden.

2.4.

De organiserende club stelt een tornooiprogramma op en bezorgt dit vooraf aan de
deelnemende clubs en het secretariaat van Handbal Limburg.

2.5.

Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd voor deelname aan de tornooien.

3.

Reglementen JM12-, JM10- en JM8-tornooien

3.1.

Spelgerechtigdheid

3.1.1. Leeftijd (voor het seizoen 2019-2020)
JM12 :
geboren in 2008 - 2009
JM10:
geboren in 2010 – 2011
JM8:
geboren in 2012 en later

3.1.2. Een spe(e)l(st)er mag wel in een hogere doch niet* in een lagere leeftijdscategorie worden
opgesteld.
* tenzij (bij uitzondering) schriftelijke toelating van het RCL.
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JM12, JM10 en JM8 dienen lid te zijn van de VHV vóór de deelname aan het vierde tornooi
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3.1.3. Om misbruiken te voorkomen, moeten alle spe(e)l(st)ers hun VHV-lidkaart of Legitimatie
kunnen voorleggen (zie Reglementering van de Limburgse provinciale handbalcompetitie art.
2.1.2.b).

Inzage van de kaarten of Legitimatie kan geëist worden door de ploegverantwoordelijke van
de tegenpartij of door de tornooileider bij het begin van het tornooi.
3.1.4. Deelname-wedstrijden-blad
Per tornooi, dient er een deelname-wedstrijden-blad per deelnemende ploeg te worden
ingevuld. Op dit blad vermeldt men de naam, het nummer van de VHV-lidkaart én de
geboortedatum van de spe(e)l(st)ers.
Dit blad moet na het tornooi door de organiserende club naar het secretariaat van Handbal
Limburg worden gezonden. Bij voorkeur worden deze documenten per e-mail verstuurd.

3.2.

De tornooikalender

3.2.1. Voor het eerste tornooi dient de tornooidatum vóór 13 augustus te worden aangevraagd op
het secretariaat van Handbal Limburg.
3.2.2. Vanaf 16 augustus kan een tweede tornooi aangevraagd worden op de overblijvende data. Dit
moet gebeuren vóór 13 september.
3.2.3. Een eventueel derde of vierde tornooi kan op de resterende data aangevraagd worden vanaf 16
september en vóór 15 oktober. Hier dient men wel rekening ermee te houden dat clubs, die dan
pas hun eerste of tweede tornooi aan-vragen,een voorrang hebben op de andere.
3.2.4. Volgende gegevens moeten vermeld worden :
- tornooidatum (en aanvangsuur)
- naam , adres en telefoonnummer van de sporthal
- naam, adres en telefoonnummer (liefst GSM) van de tornooileider/
verantwoordelijke van het welpentornooi.
3.2.5. De RCL Kampioenschappencommissie coördineert de tornooikalender (eventuele
herschikkingen).
De club doet het nodige naar de VHV-vereisten en bezorgd ook RCL een overzicht van het
tornooi.

Inschrijving voor tornooideelname

3.3.1. Voor deelname gebruikt men het inschrijvingsformulier, ter beschikking gesteld door het
RCL.
Het formulier kan per e-mail verstuurd worden aan de organiserende club met in cc het RCL.
Indien het formulier per post wordt verstuurd dient het formulier in tweevoud te worden
opgesteld.
De ingevulde en ondertekende formulieren moeten dan verzonden:
- 1 exemplaar naar de organiserende club
- 1 exemplaar naar het secretariaat van Handbal Limburg.
3.3.2. De inschrijving dient te gebeuren ten laatste 14 dagen vóór de datum van het tornooi.
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3.3.
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3.3.3. De clubs zijn vrij zich in te schrijven voor elk tornooi van regio Noord of regio Zuid. Bij
deelname aan 6 tornooien moeten er wel 2 bij zijn in de andere regio. Er mogen 2 tornooien
in hetzelfde weekend worden georganiseerd, niet op dezelfde dag. De
Kampioenschappencomissie zal hierop nauwlettend toezien.
Laattijdig (tijdens de laatste 14 dagen vóór het tornooi) of niet indienen van een
inschrijvingsformulier, maar toch aanwezig zijn om deel te nemen, wordt beboet.

3.4.

Het tornooi

3.4.1. De organiserende club stuurt het tornooiprogramma ten laatste 7 dagen vóór het begin van
het tornooi naar de deelnemende clubs en het secretariaat van Handbal Limburg.
3.4.2. De totale tornooiduur per ploeg mag maximum 2 tot 3 uur duren. Binnen 1 (één) uur moet
elke ploeg 2 wedstrijden kunnen spelen.
3.4.3. Laattijdig afmelden (tijdens de laatste 10 dagen vóór het tornooi) of niet aanwezig zijn op
het tornooi, waarvoor men inschreef, wordt beboet.
3.4.4. Na het tornooi dienen de uitslagen door de organiserende club naar het secretariaat van
Handbal Limburg verstuurd te worden bij middel van het evaluatieformulier samen met de
deelname-wedstrijden-bladen. Deze documenten dienen digitaal doorgestuurd te worden
naar het secretariaat van Handbal Limburg in de week na het einde van het tornooi.
Gelijktijdig dient de club ook de uitslagen te bezorgen aan het Jeugdsportfonds.

3.5.

De wedstrijden

3.5.1. De spelregels
Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels van de BHB. De speeltijd per wedstrijd zal
max. 15 minuten bedragen bij de JM12 en 12 minuten bij de JM10 en de JM8.
De doelwachter mag de middenlijn niet overschrijden en als bijkomende richtlijn voorzien we
mandekking !
3.5.2. De ploegopstelling
Op het veld mogen zich 3 spelers en 1 doelwachter bevinden; 4 + 1 mag ook, afhankelijk van
de grootte van het terrein (de organiserende club bepaalt de norm, maar maakt die dan ook
op voorhand bekend). Er mag vrij onderling gewisseld worden (dus ook de doelwachter) met
spelers uit één en dezelfde ploeg, aan de zijkant vóór de bank in de wisselzone.
Er mag gemengd (jongens + meisjes) worden gespeeld. Ploegen die enkel uit meisjes bestaan,
worden best (in de mate van het mogelijke) met gelijkaardige ploegen geconfronteerd. Het is
wenselijk dat elke deelnemende ploeg voor twee stellen truitjes van verschillende kleur
zorgt.

3.5.4. Het doel
Het doel moet in principe 3 m breed en 1,6 m hoog zijn ofwel is er een aangepast
handbaldoel (3 m x 2 m); de hoogte wordt dan gereduceerd door een houten of plastic plank
(stevig) op de gewenste hoogte te bevestigen. Zorg ervoor dat er tussen de plank en de
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3.5.3. Het speelveld
Het rechthoekig speelveld heeft de grootte van een basketbalterrein (minimaal 20 m lang en
15 m breed), met een halve cirkel op 5 m van de doelpalen. Een normaal handbalveld kan op
die manier in twee (of drie) welpenvelden worden omgevormd.
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normale doellat geen ballen in het doel kunnen worden geworpen door bv. de open ruimte
dicht te maken met een net en let op de veiligheid!
3.5.5. De bal
In principe wordt er gespeeld met een minihandbal (omtrek 46-52 cm, gewicht 220-230
gram) bij de JM12. Bij de JM10 wordt er gespeeld met een streetbal of softbal of
minihandbal 00. Bij de JM8 wordt er gespeeld met een streetbal of een softbal.
3.5.6. De spelleiding
De spelleiders/scheidsrechters worden door de organiserende club aangeduid.
Raadgeving voor de spelleiders/scheidsrechters !
Een tornooi is geen competitie ! Fluit opvoedend ; d.w.z. wanneer een fout wordt gemaakt,
zeg in het kort wat fout is of wat niet mag gedaan worden en laat eventueel de fase
hernemen. Ook bij loopfouten mag men breed van opvatting zijn. Bijvoorbeeld bij vier
passen laten doorspelen (maar toch even aan de speler in kwestie zeggen dat hij/zij moet
opletten niet teveel passen te zetten). Het is tenslotte de bedoeling dat men l e e r t
handballen.
Alleen bij ruw of gevaarlijk spel dient men strenger op te treden en een tijdstraf (2 min.) te
geven. Dit is zeker het geval als aan de werparm wordt getrokken, in de rug geduwd wordt en
duidelijk niet balgericht gespeeld is maar wel met de intentie om de de tegenspe(e)l(st)er te
kwetsen.
Een tijdstraf van 2 minuten geldt enkel voor de spe(e)l(st)er en niet voor de ploeg: hij/zij mag
dus onmiddellijk vervangen worden.
Wisselen gebeurt via de zijlijn. Wisselfouten worden enkel gefloten als men hierdoor een
doelpunt van de tegenstander voorkomt; in dat geval dient dan ook een strafworp gegeven te
worden.
3.5.7

Na een doelpunt moet het spel hervat worden met een beginworp in het midden van het
speelveld op de middenlijn.

4.

VHV-eindronden
In de categorieën JM12, JM10 en JM8 worden geen VHV-eindronden gespeeld.
Jaarlijks wordt er, bij middel van beurtrol onder de provincies, een ontmoetingsdag
(minihandbaltornooi) ingericht.

5.

Klachten - Betwistingen

6.

Doel van de formulieren

6.1.

Inschrijvingsformulier
Dit formulier dient voor :
a. melding van inschrijving, zowel aan de organiserende club als aan het secretariaat
van het Handbal Limburg. Het formulier dient ten laatste 14 dagen vóór het tornooi
toegekomen te zijn om een adequate organisatie mogelijk te maken.

29-7-2019

Elke club mag onregelmatigheden signaleren aan het secretariaat van Handbal Limburg.
Na onderzoek zal, ingeval van fout/overtreding, de nodige sanctie worden opgelegd.
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b.

bescherming van de organiserende club door toepassing van verhaal van de
voorziene boete bij laattijdige afmelding of niet-deelname na inschrijving, ten
voordele van de organiserende club.

6.2.

Evaluatieformulier
Dit formulier dient om statistieken bij te houden om o.a. provinciale toelagen voor de
jeugdwerking te staven
Het formulier dient ten laatste de week na het tornooi door de organiserende club naar het
secretariaat van Handbal Limburg te worden gestuurd.

6.3.

Deelname-wedstrijden-blad
Dit formulier dient om het toezicht op de naleving van de leeftijdscategorieën en
lidmaatschap te vergemakkelijken. Dit formulier wordt door de ingeschreven club digitaal
verstuurd naar de organiserende club en het secretariaat van Handbal Limburg. Via mail of
de post dient dit formulier ten laatste de week na het tornooi door de organiserende club
naar het secretariaat van Handbal Limburg te worden gestuurd.

6.4.

Formulieren
De formulieren uit 6.1, 6.2 en 6.3 zijn te downloaden van de website van het RCL.
Digitaal dienen de documenten doorgestuurd te worden naar:
secretariaat@handballimburg.be.

7.

Boeten JM12-, JM10- en JM8-tornooien
Euro

7.1.

7.2

Laattijdig of niet indienen van het inschrijvingsformulier bij de
organiserende club + op het secretariaat van Handbal Limburg, maar toch
aanwezig om deel te nemen per ploeg :

5

Laattijdig afmelden of afwezig blijven na inschrijving per ploeg :

22

7.3

Laattijdig / niet insturen door de organiserende club van :
- tornooiprogramma
- evaluatieformulier
- deelname-wedstrijden-bladen

5
5
5

7.4

Niet organiseren van een tornooi

82

7.5

Ontbreken van de VHV-lidkaarten en andere foutieve gegevens.
- per persoon
- met een maximum per ploeg

5
22

7.6

7.7

Deelname aan een 4de tornooi zonder aangesloten te zijn:
1ste overtreding
2de overtreding
vanaf de 3de overtreding
met een max. van 44 € per tornooi
De boetenlijst, hernomen in de Reglementering van de Limburgse regionale
handbalcompetitie, wordt toegepast indien nodig.

11
16
22
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(Deze boete wordt geïnd door de VHV en overgemaakt aan de organiserende club)
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7.8

Niet deelnemen aan een tornooi in de andere regio (2 op 6 is verplicht)
Per tornooi

5

BELANGRIJKE BEMERKING
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De betoelaging door de VHV aan het RCL voor JM12-, JM10- en JM8-ploegen is gebonden aan strikte
criteria, te weten :
1. de JM12-, JM10- en JM8-spe(e)l(st)ertjes moeten lid zijn van de VHV
2. de club moet de verzekeringspremie voor deze jeugdploeg betaald hebben
De tornooileider zorgt er best voor dat verzekeringspapieren ter plaatse beschikbaar zijn.
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