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Reglementen Talenten Challenge 2022 – zaal (Herfstvakantie) 
 

1. Gespeeld wordt volgens de officiële spelregels van het KNKV.   
2. De wedstrijdduur bedraagt als volgt (geen zuivere speeltijd):  

a. U19: 2 x 12,5 minuten. De eerstgenoemde ploeg de vakkeuze en de uitworp. De wedstrijden 
worden niet verlengd.   
b. U17: 2 x 12,5 minuten. De eerstgenoemde ploeg de vakkeuze en de uitworp. De wedstrijden 
worden niet verlengd.   
c. U15:  Noord: 2 x 12,5 minuten.  Midden-Zuid: 2x 8 minuten De eerstgenoemde ploeg de vakkeuze 
en de uitworp. De wedstrijden worden niet verlengd.  

3. Er wordt met schotklok gespeeld. De thuisploeg in het programma is verantwoordelijk voor het 
bedienen van de schotklok. De uitploeg in het programma is verantwoordelijk voor het bedienen 
van de tijdklok/scorewaarneming. 

4. Bij uitloop van het programma, wordt de inschiettijd/rust verkort en indien nodig de wedstrijd 
ingekort.  

5. Voor alle wedstrijden geldt dat er per ploeg één time out per wedstrijd is toegestaan. (tijd staat stil 
bij een time out).  

6. Elk team mag vier keer wisselen    
7. Conform de spelregels dient een wissel klaar te staan op moment dat deze aangevraagd wordt. 

Indien wissel niet klaar staat gaat het spel verder en telt het als één van de vier wissels.    
8.  Voor het bepalen van het eindresultaat in de poules gelden achtereenvolgens:    

a. Het aantal behaalde wedstrijdpunten;    
b. Het onderlinge resultaat;    
c. Het doelsaldo;    
d. Het aantal gescoorde doelpunten;    
e. Het nemen van strafworpen.    
Indien meer dan twee ploegen gelijk eindigen wordt de stand opgemaakt waarin alleen de 
onderlinge wedstrijden van de gelijk geëindigde ploegen worden meegeteld. Voor het opmaken van 
deze stand is de onder punt 8 genoemde volgorde wederom van toepassing 

9. Bij U15 is er sprake van plaatsing voor het eindtoernooi in Rotterdam.  
a. Vanuit het toernooi voor Noord (Udiros) plaatsen de nummers 1, 2 en 3 zich voor het toernooi op 
30 december 2022. De nummers 4, 5 en 6 plaatsen zich voor het toernooi op 28 december 2022. 
b. Vanuit het toernooi voor Midden/Zuid (DeetosSnel) plaatsen de nummers 1 t/m 5 zich voor het 
toernooi op 30 december 2022. De nummers 6 t/m 9 plaatsen zich voor het toernooi op 28 december 
2022. 


