OVERZICHT REGLEMENTEN TALENTEN CHALLENGE 2018
TOERNOOIREGLEMENT TALENTEN CHALLENGE 2018 U13
1. Gespeeld wordt volgens de officiële spelregels van het KNKV. De eerstgenoemde ploeg heeft
de vakkeuze en de uitworp.
2. De wedstrijdduur van de Talenten Challenge U13 bedraagt 2 x 11 minuten met 1 minuut
rust.
3. Elk team mag 4x wisselen
4. Conform de spelregels dient een wissel klaar te staan op moment dat deze aangevraagd
wordt. Indien wissel niet klaar staat gaat het spel verder.
5. Bij uitloop van het programma, wordt de inschiettijd/rust verkort en indien nodig de wedstrijd
ingekort
6. Er is geen sprake van zuivere speeltijd
7. Er kunnen geen time-outs worden aangevraagd
8. Er wordt gespeeld zonder schotklok
9. 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 9 genoemde volgorde wederom van toepassing.
TOERNOOIREGLEMENT TALENTEN CHALLENGE 2018 U15
1. Gespeeld wordt volgens de officiële spelregels van het KNKV. De eerstgenoemde ploeg heeft
de vakkeuze en de uitworp.
2. De wedstrijdduur van de Talenten Challenge U15 bedraagt 2 x 11 minuten met 1
minuut rust. Er wordt met de schotklok gespeeld.
3. Elk team mag 4x wisselen
4. Conform de spelregels dient een wissel klaar te staan op moment dat deze aangevraagd
wordt. Indien wissel niet klaar staat gaat het spel verder
5. Bij uitloop van het programma, wordt de inschiettijd/rust verkort en indien nodig de wedstrijd
ingekort
6. Er is geen sprake van zuivere speeltijd
7. Er kunnen geen time-outs worden aangevraagd
8. Er wordt gespeeld met schotklok
9. 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 9 genoemde volgorde wederom van toepassing.
TOERNOOIREGLEMENT TALENTEN CHALLENGE 2018 U17 & U19
1. Gespeeld wordt volgens de officiële spelregels van het KNKV.
2. De wedstrijdduur van de Talenten Challenge bedraagt de eerste dag in beide
leeftijdscategorieën 2 x 20 minuten met 2 minuten rust.
De wedstrijdduur van de tweede dag verschilt:
Halve finale en finale 2 x 20 minuten met 2 minuten rust
Overige wedstrijden 2 x 15 minuten met 1 minuut rust
3. De Talenten Challenge wordt in beide leeftijdscategorieën gespeeld met de schotklok!

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 4x 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.
8. Voor de poule wedstrijden heeft de eerstgenoemde ploeg de vakkeuze en de uitworp. De
wedstrijden worden niet verlengd. Voor de halve finales en finales stelt de scheidsrechter door
loting vast wie de vakkeuze en de uitworp heeft. Eindigt een wedstrijd in een gelijkspel,
dan wordt de wedstrijd maximaal met 5 minuten verlengd tot het moment dat deze conform de
bepalingen van het bestuursbesluit ‘Golden goal’ is beslist.
9. 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 9 genoemde volgorde wederom van toepassing.
10. De teams die na de eerste speeldag op de posities 3, 4 en 5 in de beide poules geëindigd zijn
vormen gezamenlijk een nieuwe poule op dag 2 waarbij resultaten van dag 1 meetellen.
DE ONDERSTAANDE BEPALINGEN ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR DE (KRUIS-)
FINALEWEDSTRIJDEN
1. Met inachtneming van de spelersvervangingen, die in de normale speeltijd of in de pauze na
de beëindiging van de normale speeltijd hebben plaatsgevonden, wordt de verlenging
begonnen in de opstelling zoals de reguliere speeltijd is geëindigd.
2. Beide ploegen spelen tijdens de verlenging in dezelfde richting als in de tweede helft van de
normale speeltijd.
3. Indien beide ploegen tijdens de verlenging balbezit hebben gehad in het eigen aanvalsvak
eindigt de verlenging na het scoren van het eerste doelpunt in de verlenging. De scorende
ploeg wint de wedstrijd.
4. Indien ploeg A scoort en de bal is nog niet in het aanvalsvak van ploeg B in het bezit van
ploeg B geweest, wordt de verlenging voortgezet met een uitworp van ploeg B. Indien ploeg B
niet scoort en de bal weer in het bezit van ploeg A komt in het eigen aanvalsvak, eindigt de
verlenging. Ploeg A is dan winnaar van de wedstrijd.
5. Indien ploeg B na de onder 4 genoemde uitworp scoort voordat de bal weer in het bezit van
een speler van ploeg A in het aanvalsvak van ploeg A is gekomen, wordt de verlenging
voortgezet met een vakwisseling, waarna de bepalingen, genoemd onder 3 en 4 opnieuw van
toepassing zijn, alsof er nog niet is gescoord.
6. De "Golden goal" verlenging eindigt na vijf minuten zuivere minuten speeltijd, indien beide
ploegen niet scoren of indien de stand nog steeds gelijk is. In dat geval wordt de wedstrijd
beslist door het nemen van strafworpen.
7. In het geval de wedstrijd wordt beslist door het nemen van strafworpen, worden deze
genomen door acht spelers van elke ploeg die aan het eind van de "Golden goal" verlenging
in het veld stonden. Vervangingen, volgens de spelregels, zijn nog steeds toegestaan. De
scheidsrechter stelt door loting vast welke ploeg met het nemen van strafworpen begint. De
scheidsrechter bepaalt welke korf voor het nemen van strafworpen wordt gebruikt. Alleen de
nemer van de strafworp, de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter mogen zich in dat
vak bevinden; de overige spelers stellen zich in het andere vak op. Alle acht spelers van de
beide ploegen nemen om en om een strafworp. Indien een ploeg uit minder dan acht spelers
bestaat, mag deze ploeg een of meerdere personen twee strafworpen laten nemen zodat
beide teams alsnog acht strafworpen nemen.
8. Indien beide ploegen evenveel strafworpen benut hebben, neemt daarna steeds één speler
van beide ploegen een strafworp. Deze speler moet behoren tot de groep van acht spelers,

die eerder een strafworp hebben genomen. Als beide spelers scoren of beiden de strafworp
missen, wordt dit herhaald, totdat een beslissing is verkregen.
9. Een speler komt niet in aanmerking voor het nemen van een derde strafworp voordat alle acht
spelers van zijn ploeg een tweede strafworp hebben genomen. Deze bepaling blijft ook van
kracht indien meer dan drie series strafworpen noodzakelijk zijn.

