Spelregels jeugdkorfbal (breedtesport)

A,B,C jeugd








Een gemengde groep bestaat uit 4 speelsters en 4 spelers, in de breedtekorfbal mag er als
andere sekse gespeeld worden
(deze speler of speelster blijft de gehele wedstrijd als dame of heer spelen.)
Wissels: een gewisselde speler mag maar één keer opnieuw aan het spel deelnemen
Afmeting speelveld 40x20
Bal 5
Paal 3,5 meter
Wisselen na 2 doelpunten
Speeltijd
A jeugd = 2x 30 minuten met rust max. 10 minuten
B jeugd = 2x 30 minuten met rust max. 10 minuten (Zaal 2x 25 minuten)
C jeugd = 2x 25 minuten met rust max. 10 minuten

D jeugd









Een gemengde groep bestaat uit 4 speelsters en 4 spelers, in de breedtekorfbal mag er als
andere sekse gespeeld worden
Wissels: een gewisselde speler mag maar één keer opnieuw aan het spel deelnemen
Afmeting speelveld 40x20
Bal 4
Paal 3 meter
Wisselen na 12,5 minuten
2x 25 minuten met rust max. 10 minuten
Bal uitnemen Thuis, Uit -rust- Thuis, Uit

Spelregels jeugdkorfbal (breedtesport)

E jeugd 4Korfbal











Een gemengde groep bestaat uit 2 speelsters en 2 spelers.
Wissels: onbeperkt, elk moment van de wedstrijd moet minimaal 1 dame meespelen.
Afmeting speelveld 24x12
Bal 4
Paal 3 meter
Wisselen na 10 minuten met korte onderbreking
4x 10 minuten met rust max. 5 minuten
Bal uitnemen Thuis, Uit -rust- Thuis, Uit
Na wedstrijd 12 strafworpen per team
Overspelen binnen 10 seconde

F jeugd 4Korfbal















Geen onderscheid tussen jongens en meisjes. (geen eigen tegenstander)
Wissels: onbeperkt, elk moment van de wedstrijd moet minimaal 1 dame meespelen.
Afmeting speelveld 24x12
Bal 3
Paal 2,5 meter
Wisselen na 10 minuten met korte onderbreking
4x 10 minuten met rust max. 5 minuten
Bal uitnemen Thuis, Uit -rust- Thuis, Uit
Na wedstrijd 12 strafworpen per team
Overspelen binnen 10 seconde
Er mag verdedigd geschoten worden.
Je mag niet 2x achter elkaar schieten zonder dat er eerst overgespeeld is.
Bij 3 doelpunten verschil mag er een super speler (extra speler ingezet worden)
Bij 2 doelpunten verschil moet de super speler (extra speler) het veld verlaten

