
TOERNOOIREGLEMENT
Waterpolo groep 5 t/m 8
1. De begeleiders worden verzocht

● Dat er voor elk team een begeleider aanwezig is.
● Er op toe te zien dat het complex netjes blijft en dat er geen vernielingen worden

aangericht, anders worden die bij de desbetreffende school in rekening gebracht.
● Er op toe te zien dat ouders/verzorgers zich niet bemoeien met de beslissingen van

de scheidsrechter.
● Er op toe te zien dat ouders/verzorgers op de tribune of in ons clubhuis plaats

nemen.
● De leerlingen er op te wijzen waardevolle spullen thuis te laten.

2. Omkleden
● De kinderen mogen zich vanaf 15.45 uur omkleden, hierna verzamelen in het

wedstrijdbad van de Kulk, de wedstrijden beginnen om 16.00 uur.
● Wij zorgen voor de benodigde verplichte caps. Zorg er a.u.b. voor dat de caps op

tijd voor aanvang van de wedstrijd worden opgezet zodat wij steeds op tijd kunnen
beginnen.

3. Samenstelling team
● Een team bestaat uit 7 spelers inclusief keeper.
● Team 1 heeft witte caps en team 2 heeft blauwe caps, de beide keepers hebben

een rode cap.

4. De wedstrijd
● De wedstrijden duren 1 periode van 7 minuten bruto tijd.
● Bal met 1 hand vangen en gooien voor de ervaren spelers geldt zeker met 1 hand

een doel(poging) punt maken, de keeper mag met 2 handen vangen en gooien.
● De bal mag afgepakt worden als de tegenstander de bal vast heeft, het afpakken

moet gericht zijn op de bal.
● De bal mag niet onder water geduwd worden.
● Een vrije bal mag niet direct op het doel worden geschoten maar moet altijd een

keer worden overgespeeld.
● Er is maar 1 minuut de tijd om de volgende wedstrijd te doen beginnen. De teams

moeten na elke wedstrijd meteen het water in gaan zodat de wedstrijden op tijd
kunnen beginnen.

5. Puntentelling
● De eindstand in de poule wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten. Indien

deze gelijk zijn wordt de eindstand bepaald door achtereenvolgens: aantal
gewonnen wedstrijden, doelsaldo, aantal doelpunten voor, onderling resultaat.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend.


