Wijziging U13 competitie 2014-2015
Competitievorm
! Officiële tornooien beurtelings (ongeveer om de zes (6) weken) ingericht door elke ploeg in de reeks;
!

Er zal steeds een derde periode gespeeld worden om spelers die minder kans gekregen hebben toch te laten
spelen;

!

4 of 5 ploegen per reeks (bij 5 ploegen speelt 1 ploeg niet mee op 1 tornooi);

!

maximum 6 speeldagen (indien reeksen met 6 ploegen)

!

De Sportcommissie Waterpolo bepaalt het wedstrijdschema per tornooi en de eindronde

Eindronde
! De SCWP zal een oproep doen voor kandidaturen voor de organisatie van de eindronde;
!

De 2 eerste ploegen uit het eindklassement van elke nationale reeks spelen mee in de finale met 6 ploegen;

!

Finale met 6 ploegen;

!

De sportcommissie geeft invulling aan de eindronden bij aanvang van de competitie aan de hand van de
ingeschreven ploegen.

Technische voorwaarden zwembad/Speelveld
! De wedstrijden worden gespeeld op een speelveld waarvan de afmetingen maximum 20m x 15m en minimum
15m x 12m zijn. De diepte van het volledige speelveld is 1,60m.
!

De lengte van het speelveld wordt gemeten tussen de geplaatste doelen.

!

De afmetingen van de doelen zijn 2,00m x 0,8m of 2,00m x 0,9m. Om kosten te besparen laat het reglement toe
om ronde palen te gebruiken zoals ook voorzien bij U11;

!

De teams zullen in hun respectievelijke zwembad(en) spelen zoals opgegeven bij aanvang van de competitie.
Iedere afwijking tijdens de competitie dient onmiddellijk gemeld te worden aan het secretariaat van de SCWP,
waarna de SCWP zal beslissen of de gevraagde afwijking aanvaard wordt.

!

Technische problemen dienen ook onmiddellijk gemeld te worden aan het secretariaat van de SCWP waarna zij
kan beslissen tot uitstel van de wedstrijd. Wanneer het probleem zich voordoet net voor de wedstrijd zal de
scheidsrechter dit vermelden op het wedstrijdblad en zal de SCWP beslissen of de wedstrijd geldig is of opnieuw
gespeeld moet worden.

Tijdwaarneming
! Voor alle wedstrijden van U13 geldt de 30-seconden regel;
! zichtbare elektronische tijdwaarneming;
! 30” (minimum 2) door middel van een zichtbare elektronische tijdswaarneming met aftelling van de tijd;
! Voor alle afdelingen moeten twee manuele chronometers ter beschikking zijn op de tafel voor het geval de
elektronische tijdswaarneming faalt;
Duur van de wedstrijden
! U13: 2 x 5 minuten effectieve speelduur met één rustperiode van 2 minuten. Er is 1 time-out toegestaan per
wedstrijd;
Opmerkingen
! Wedstrijden worden gespeeld met bal maat 4
!

Indien 2 ploegen van eenzelfde club in dezelfde reeks spelen, zullen zij de eerste competitiewedstrijd van elke
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speeldag tegen elkaar spelen;
! Een team bestaat uit 5 spelers met vaste doelman en volgens de normale waterpoloreglementen
!

Voor de klassementswedstrijden tijdens de eindronde moet er steeds een winnaar zijn. Bij gelijke stand na de
reglementaire speeltijd zullen strafworpen omgezet worden.
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