
Schoolkorfbaltoernooi 12 september 2018 

Wedstrijdreglement 

 In een ploeg mogen slechts spelers en speelsters uitkomen, die als leerling van de betrokken 

groepen bij desbetreffende school zijn ingeschreven. 

 Wedstrijden duren 14 minuten zonder rust. Speelrichting wisselen na 7 minuten. 

 Spelers wisselen mag onbeperkt (ook terug!). 

 Wisselen mag alleen als het spel onderbroken is en met toestemming van de scheidsrechter 

Omwille van de snelheid/voortgang van de wedstrijd zoveel mogelijk proberen te wisselen in 

de rust. 

 De eerstgenoemde school heeft veldkeuze en uitworp. 

 De wedstrijdleiding geeft het begin en einde aan d.m.v. een signaal. 

 Is de bal los terwijl het eindsignaal klinkt en de bal gaat door de korf, is het een doelpunt. 

 De scheidsrechters melden direct na elke wedstrijd de uitslag bij de wedstrijdleiding. 

 De beslissing van de scheidsrechter is bindend. 

 De aanwijzingen van de wedstrijdleiding moeten stipt worden opgevolgd. 

 De teams moeten voor aanvang van de te spelen wedstrijd op tijd klaar staan 

 Klassering in de poule wordt op de volgende wijze bepaald. 

 Eerst wordt gekeken naar het aantal behaalde wedstrijdpunten 

 Brengt dit geen uitsluitsel, dan is het onderling resultaat bepalend 

 Brengt dit nog steeds geen uitsluitsel, dan is het doelsaldo bepalend. 

Als dit niet voldoende is, worden er strafworpen genomen  

Spelregels 4-Korfbal PSK 

De wedstrijden worden gespeeld in één vak met twee korven, waarin twee teams van 4 spelers 

strijden voor de overwinning. (max 2 spelers die op korfbal zitten per team in het veld) 

 

Spelbedoeling 

Het ene team probeert door samenspel te scoren op de ene korf, het andere team doet dat 

op de andere korf. Is het ene team in balbezit dan probeert het andere team de bal te 

onderscheppen en omgekeerd. Welk team scoort de meeste doelpunten? 

 

Spelregels 

 Lopen met de bal om alleen te spelen mag niet. 

 Gaat de bal uit het vak; Het spel begint opnieuw met een inworp door een kind van de 

andere partij op de plaats waar de bal het vak verliet. 

 Het is niet toegestaan om de bal bij de tegenstander uit de hand te slaan of te pakken. 

 Kinderen mogen geen ‘hekje’ met de armen om de balbezitter maken, maar moeten op een 

armlengte afstand blijven. 

 Er wordt één op één verdedigd, dus geen twee kinderen rond de balbezitter. 

 Meisjes mogen voor jongens spelen en omgekeerd (aangegeven d.m.v. hesjes). 

 Er moet minimaal 1 meisje in het veld staan. 

 Er wordt direct na rust van korf gewisseld. 

 Spelers wisselen mag onbeperkt (ook terug!) 

 

Wedstrijden duren 14 minuten zonder rust. Speelrichting wisselen na 7 minuten. 


