SPELREGELS VOOR DE
‘WELLSE KORFBALKAMPIOENSCHAPPEN’
1. Per team mogen maximaal 2 actieve korfballers meedoen. Verdeeld
over de vakken, dus in
ieder vak één actieve korfballer.
2. De spelers moeten 15 jaar of ouder zijn.
3. Een team bestaat uit 4 heren en 4 dames, de heren mogen alleen de
heren van de tegenpartij verdedigen en de dames alleen de dames
van de tegenpartij.
4. Het speelveld is 20 meter breed en 40 meter lang en is verdeeld in 2
vakken, de korf hangt op 3,5 meter hoogte.
5. De wedstrijden duren 15 minuten. Er is geen rust, na 7,5 minuten
wordt er gewisseld van functie, iedereen blijft dan in zijn eigen vak
staan. De aanval uit de eerste 7,5 minuten wordt dan verdediging en
de verdediging uit de eerste 7,5 minuten wordt aanval.
6. De winnende partij krijgt 2 wedstrijdpunten, de verliezende partij
krijgt 0 punten. Bij een gelijkspel krijgt iedere partij 1 wedstrijdpunt.
7. Zijn er meerdere teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten dan
beslist het doelsaldo (verschil tussen voor- en tegendoelpunten). Is
het doelsaldo ook gelijk, dan nemen 4 spelers en 4 speelsters van de
gelijk geëindigde teams om de beurt een strafworp (2,5 meter van
de korf)
Het team met de meeste treffers wint.
8. Indien nodig wordt de volgorde van de wedstrijden door loting
bepaald.
9. Alleen tijdens de wissel van de wedstrijd mogen er spelers of
speelsters gewisseld
worden (alleen indien noodzakelijk
eerder b.v. bij blessure).
10.De wedstrijden worden geleid door onpartijdige scheidsrechters.

Zij kunnen echter ook
fouten maken, toon daar a.u.b. begrip
voor. Bij eventuele problemen kunt u contact
opnemen met het
wedstrijdsecretariaat, die beslist dan.
11.Nog wat aanwijzingen:
Verdedigen: Tussen de korf en je tegenstander staan en met een arm
omhoog zo dicht bij je tegenstander staan, dat je met je hand
zijn/haar schouder kan aanraken. Als de tegenstander dan schiet, is
het verdedigt en krijgt het verdedigende team de bal.
Aanvallen: Proberen te scoren. Niet op een kluitje gaan staan, veel
lopen om je tegenstander op afstand te krijgen, zodat je vrij komt
om te schieten.
Uitbal: De bal is uit als een speler/speelster de bal raakt terwijl hij
op of over de lijn staat
en ook als de bal op of over de lijn is.
Spelhervatting: Krijgt een partij als de tegenstander een fout maakt.
Iedereen moet op minimaal 2,5 meter afstand staan van de
speler/speelster die de vrije bal krijgt. Nadat de scheidsrechter heeft
gefloten mag degene met de bal niet meteen een doelpoging wagen,
er moet eerst minimaal één keer overgespeeld worden. Alle spelers
mogen pas binnen de 2,5 meter komen als de bal is gespeeld.
Strafworp: Wordt gegeven als: 1. een heer een dame verdedigt (of
een dame een heer)
2. bij een zware overtreding
De nemer/neemster van de strafworp staat op 2,5 meter van de korf
en krijgt daar een vrije doelpoging. De rest van de spelers staan op
minimaal 2,5 meter afstand van de nemer/neemster en de korf.
Wordt de doelpoging gemist dan gaat het spel meteen verder.

