Reglement Waterpolo Recreanten Criterium
Update 21/09/2018
1. Speelvorm
Tornooien worden beurtelings ingericht door de ploegen van eenzelfde reeks/poule.
De deelnemende ploegen per poule beslissen zelf wanneer zij de tornooien inrichten.
Het aantal ploegen per poule is maximum 4. Belangrijk hierbij is dat het tornooischema niet te zwaar wordt. Vb 2
poules van 3 ploegen = 4 tornooien, 2 poules van 4 ploegen = 5 tornooien … Dit wordt beslist in overleg met de
deelnemend teams op de kalendervergadering. De reeksen worden ingedeeld bij inschrijving.
2. Kalender en inschrijvingen
➢ Inschrijven voor het recreantencriterium dient te gebeuren vóór 01 september
➢ Per poule zal een kalendervergadering worden georganiseerd in september
➢ Het seizoen loopt van november tot eind april.
➢ De kalender wordt afgesproken tussen de deelnemende ploegen en verspreid over het waterpoloseizoen. Bij
aanpassingen (datum of locatie van een tornooi) worden de andere ploegen van de poule verwittigd via mail
door de organiserende ploeg.
➢ De kosten voor het organiseren van het eigen tornooi zijn ten laste van de organiserende club.
➢ Elke ploeg betaalt een bijdrage van 50€, te storten vóór 1 oktober op rekeningnummer van de Vlaamse
Zwemfederatie BE86 2900 1894 7050 - BIC GEBABEBB, ter ondersteuning van de organisatie van het finale
tornooi.
3. Reglementen
➢ Wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van LEN en FINA.
➢ De KBZB waterpoloreglementen zijn van toepassing.
➢ Uitzonderingen hierop zijn in dit document beschreven
➢ Voor de start van elk tornooi komen de ploegverantwoordelijken samen om de modaliteiten van het
desbetreffende tornooi te overlopen (speelduur, ...) en eventuele problemen (spelers die twijfelgevallen zijn,
...) te bespreken.
4. Duur van de wedstrijden
De speeltijd is bepaald op 2 x 7 minuten effectieve speeltijd of 2 x10 minuten doorlopende speeltijd, met 2
minuten rusttijd. Extra speeltijd wordt ter plekke tussen de verschillende ploegen afgesproken.
5. Time-out
Elke ploeg heeft recht op 1 time-out.
6. De Bal
Er wordt gespeeld met een waterpolobal voor heren.
7. Technische voorwaarden
Het speelveld is minimaal 20m x 12m en 1m diep. De maximumlengte bedraagt 25 meter
8. Ploegen
➢ Een volledige ploeg mag uit maximum 15 spelers bestaan.
➢ Alle spelers dragen waterpolomutsen die genummerd zijn van 1 tot en met 15. De doelman draagt nummer 1
➢ Er wordt met zes spelers in het water gespeeld plus een doelman.
➢ Dames mogen meespelen
➢ Alle spelers moeten minstens 16 jaar geworden zijn.
9. Speelgerechtigheid
➢ Deelnemende spelers zijn niet-vergunninghouders of vergunninghouder zonder spelerskaart.
➢ Spelers die bij een club spelen, aangesloten bij de VZF staan verplicht op de ledenlijst van VZF of LFNB in de
categorie niet vergunninghouders (voor verzekering). Indien een deelnemende ploeg geen lid is van de VZF
of LFBN dienen zij zelf een sportverzekering af te sluiten.
➢ Indien een ploeg toch een speler opstelt die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden is er een
handicap in doelpunten.
o Wie een speler uit eerste klasse opzet krijgt een handicap van 10 doelpunten.
o Wie een speler uit tweede klasse opzet krijgt een handicap van 7 doelpunten.
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Wie een speler uit derde klasse opzet krijgt een handicap van 5 doelpunten.
Wie een speler uit vierde klasse opzet krijgt een handicap van 3 doelpunten.
Wie een speler uit de jeugdafdeling nationaal of regionale ABC opzet krijgt een handicap van 5
doelpunten
▪ Deze spelers moeten zich als ambassadeurs van de sport gedragen, zij moeten als het ware de
sport promoten!
▪ De betrokken ploeg geeft dit voor aanvang van het tornooi door aan de tegenstander(s)
▪ Dit zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden door de VZF op basis van de
wedstrijdformulieren die vergeleken worden met de lijst van spelers doorgegeven in het begin
van het seizoen. We rekenen echter op de fairplay van de ploegen om hier eerlijk in te zijn!
Alle spelers moeten minstens 16 jaar geworden zijn.
Er wordt verwacht dat de ploegen zich aan deze afspraken houden.
o
o
o

➢
➢

10. Scheidsrechters
➢ Hoewel dit geen officiële competitie is, maar een criterium, wordt er toch aan de clubs gevraagd om beroep te
doen op een eigen (ex-)officiële scheidsrechter (in de mate van het mogelijke niet van de club zelf). Indien
deze niet beschikbaar is, mag een speler de wedstrijd leiden volgens het principe, de ploeg die niet speelt
voorziet 1 à 2 spelers die als scheidsrechter fungeren. Indien het niveau van een poule dit vraagt, kan binnen
deze poule wel beslist worden dat een (ex-)officiële scheidsrechter aanwezig is.
➢ Elke ploeg zorgt voor één scheidsrechter.
➢ De wedstrijden worden geleid door minstens 1 scheidsrechter.
➢ Er worden geen scheidsrechtervergoedingen betaald.
11. Wedstrijdtafel
➢ Er wordt gebruik gemaakt van de tijdswaarneming, aanwezig in het respectievelijke zwembad. De
organiserende ploeg zorgt voor de bemanning van de wedstrijdtafel (medewerking van de andere ploegen
kan hierbij gevraagd worden bij aanvang van het tornooi)
➢ De wedstrijdtafel dient niet bemand te worden door officials met een attest, uitgereikt door de KBZB.
12. Wedstrijdformulieren
➢ Er wordt geen gebruik gemaakt van de officiële vijfvoudige wedstrijdformulieren, maar kopieën.
➢ De namen van de spelers worden op de wedstrijdformulieren vermeld of worden op een apart blad vermeld
dat mee opgestuurd wordt naar de Vlaamse Zwemfederatie – zie ook document “praktische info
recreantencriterium”
13. Klachten en tuchtzaken
➢ In dit criterium gaat het in de eerste plaats om het plezier in het spelen van waterpolo. Tijdens de wedstrijden
is de scheidsrechter om spelers aan te spreken op eventueel agressief spel en dit te beoordelen volgens de
bestaande FINA waterpoloreglementen.
➢ Indien de spanningen tussen 2 spelers/speelsters te hoog oplopen dan worden deze allebei bestraft met een
uitsluiting (20 sec uit het spel).
➢ Indien een speler/speelster/coach commentaar geeft op de scheidsrechter, dan wordt deze bestraft met een
uitsluiting (20sec uit het spel).
➢ Indien noodzakelijk zijn de algemene KBZB regels in zake tucht en klachten zijn van toepassing.
➢ Indien een ploeg zich niet aan deze beginselen houdt dan kan deze ploeg daarop aangesproken worden en
eventueel door de Vlaamse Zwemfederatie uit het Criterium worden gezet.
14. Resultaten en Rangschikking
➢ De rangschikking die wordt opgesteld op www.h2opolo.be is bepalend, doch ondergeschikt aan het plezier
voor het beoefenen van waterpolo.
15. Gelijkstand
➢ Indien op het einde van het seizoen, twee of meer ploegen een gelijk aantal punten hebben. Dan wordt via
penalty’s beslist wie kampioen wordt. Er wordt een reeks van 5 penalty’s afgewerkt, indien dit niet voldoende
blijkt, wordt verder penalty’s genomen volgens het principe van de sudden death.
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