Nederlands Handbal Verbond

regeling
Beach Handball Tour 2018-2019
18 juni 2018 – 23 juni 2019

1. Algemeen
1.1 De Beach Handball Tour 2018-2019 loopt van 18 juni 2018 tot en met 23 juni 2019.
1.2 De Beach Handball Tour maakt onderscheid tussen een Nederlands Kampioenschap
Kwalificatietoernooi (NK Kwalificatietoernooi, artikel 2) en een Breedtesporttoernooi (artikel 3).
1.3 Het Nederlands Kampioenschap Beach Handball (NK Beach Handball) 2019 vindt plaats op
zaterdag 13 en zondag 14 juli 2019.
1.4 De Beach Handball Tour en het NK Beach Handball wordt georganiseerd voor de D-, C-, B- en Ajeugd en Senioren.
1.5 Om als team deel te nemen aan de Beach Handball Tour en het NK Beach Handball is het niet
noodzakelijk dat de spelers van het team lid zijn van dezelfde vereniging. Wel dienen alle spelers:
a) aangemeld te zijn als spelend lid van het Nederlands Handbal Verbond (NHV), of
b) aangemeld te zijn als spelend lid van een bij de European Handball Federation (EHF)
aangesloten federaties en in het bezit te zijn van de Nederlandse identiteit.
1.6 De Nederlands Kampioen Beach Handball heeft geen recht op automatische plaatsing in diezelfde
categorie voor het navolgende NK Beach Handball.
1.7 Per categorie worden de, op 24 juni 2019 om 21.00 uur, acht hoogstgeplaatste teams uit de
Beach Handball Tour ranking uitgenodigd voor het NK Beach Handball 2019.
1.8 Wanneer een gekwalificeerd team niet kan deelnemen aan het NK Beach Handball 2019, zal het
eerstvolgende team uit de Beach Handball Tour ranking worden uitgenodigd. Afmelden voor het
NK Beach Handball 2019 dient uiterlijk op zondag 30 juni 2019 te geschieden. Afmelden na
zondag 30 juni 2019 wordt als “niet opgekomen” beschouwd, waarna het team een sanctie van
250,00 euro wordt opgelegd. In geval van onvoorziene situaties beslist het NHV.
1.9 Indien bij een categorie onvoldoende deelnemende teams zijn geplaatst voor het NK Beach
Handball behoudt het NHV zich het recht voor om wildcards uit te reiken.
1.10

Indien het NK Beach Handball onverhoopt niet kan worden georganiseerd c.q. uitgespeeld,
wordt het (per categorie) hoogstgeplaatste team uit de Beach Handball Tour ranking
aangewezen als Nederlands Kampioen Beach Handball.

1.11

Het NHV houdt zich niet verantwoordelijk voor onregelmatigheden, onordelijk en onveilig
gedrag buiten de toernooiwedstrijden om en kan deswege niet aansprakelijk worden gesteld.
Daar waar leden van het NHV de belangen van het NHV en/of de handbalsport in het
algemeen schaden, kan de overtreding aanhangig worden gemaakt bij de Tuchtcommissie.

1.12

Met de regeling Beach Handball Tour 2018-2019 wijkt het bondsbestuur af van het NHV
wedstrijdreglement, waartoe artikel 46 in het NHV wedstrijdreglement het bondsbestuur, voor
zover het karakter van het Beach Handball daartoe aanleiding geeft, de mogelijkheid geeft.

1.13

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het NHV.

2. Beach Handball Tour NK Kwalificatietoernooi
2.1 Een NK Kwalificatietoernooi is een toernooi dat deel uitmaakt van de Beach Handball Tour waar
punten kunnen worden vergaard voor de Beach Handball Tour ranking ter kwalificatie voor het NK
Beach Handball.
2.2 Een NK Kwalificatietoernooi kan door ieder natuurlijk persoon aangesloten bij het NHV
georganiseerd worden, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
-

-

-

-

-

-

Een NK Kwalificatietoernooi kan uitsluitend georganiseerd worden in Nederland.
Een NK Kwalificatietoernooi kan uitsluitend georganiseerd worden op vrijdagen, zaterdagen
en/of zondagen, op nationale feestdagen en tijdens schoolvakanties.
Het toernooi is (met een “Mijn handbal” account) tenminste twee maanden voorafgaand aan
het evenement via de daarvoor bestemde website (www.beachhandball.nl) aangemeld bij het
NHV en teams schrijven zich tevens (met een “Mijn handbal” account) via deze site in voor het
NK Kwalificatietoernooi.
Bij aanmelding via de daarvoor bestemde website bij het NHV dient de vermelding “NK
Kwalificatietoernooi” toegevoegd te worden, bijvoorbeeld: “Oosterbeek NK Kwalificatietoernooi
2018”.
De toernooiorganisatie voert de uitslag uiterlijk om 21.00 uur de eerste dag na afloop van het
toernooi in via de daarvoor bestemde website.
Er dienen, ongeacht het aantal categorieën, tenminste tien teams deel te nemen aan het NK
Kwalificatietoernooi.
De wedstrijden worden onder leiding van twee scheidsrechters gespeeld volgens de IHF
Beach Handball spelregels versie 8 juli 2014.
De duur van een speelronde bedraagt tenminste 30 minuten.
De wedstrijdduur bedraagt 2 x 10 minuten. Is aan het einde van een set de stand gelijk, dan
volgt een beslissing door het spelen van een Golden Goal. Indien na het verstrijken van de
speeltijd beide teams elk één set hebben gewonnen, dan wordt er een beslissing verkregen
door het spelen van een Shoot Out.
Bij iedere wedstrijd zijn tenminste drie wedstrijdballen aanwezig. De twee reserveballen
bevinden zich in het midden achter ieder doel.
Bij ieder veld is een wedstrijdtafel met scorebord aanwezig, die zichtbaar staat opgesteld voor
alle deelnemers aan de wedstrijd en iedere wedstrijd bemand is door twee personen.
Tenminste één hiervan dient de minimale leeftijd te hebben van 16 jaar.
Er wordt muziek gedraaid gedurende het gehele toernooi.
Er wordt gezorgd voor een algehele Beach sfeer (voorbeelden: opblaasattracties, waterpret,
zomerse versieringen)
Er wordt een Fair Play klassement bijgehouden en een Fair Play Award uitgereikt.
Het zand en de speeloppervlakte voldoen aan de minimale in de spelregels gestelde eisen,
met als uitzondering dat er aan iedere zijde van het veld tenminste één meter wisselzone
dient te zijn (hierdoor bedraagt de minimale afstand tussen twee speelvelden tenminste twee
meter).
Er is gratis (kraan)water beschikbaar voor alle deelnemende teams en scheidsrechters.
Er is een Beach Handball Delegate aanwezig. De kosten van deze delegate bedragen
(inclusief reiskosten) 50 euro per dag, te voldoen door de organiserende partij.

2.3 Een team kan op één kalenderdag deelnemen aan maximaal één NK Kwalificatietoernooi.

2.4 Met de aanmelding voor een NK Kwalificatietoernooi via de daarvoor bestemde website
(www.beachhandball.nl) verplicht het team zich tot deelname aan het desbetreffende toernooi.
Afmelden na inschrijving is niet mogelijk en wordt als “niet opgekomen” beschouwd, waarna het
team een sanctie van 75,00 euro wordt opgelegd. Indien een team gedurende de Beach Handball
Tour drie keer niet is opgekomen, wordt het tevens uitgesloten van deelname aan het NK Beach
Handball 2019. In geval van onvoorziene situaties beslist het NHV.
2.5 Deelnemende teams kunnen slechts organisatie- en prestatiepunten halen voor de Beach
Handball Tour ranking wanneer er minimaal vier teams deelnemen in de desbetreffende
categorie. Indien een categorie gedurende een NK Kwalificatietoernooi bestaat uit maximaal drie
deelnemende teams, ontvangen deze teams enkel deelnamepunten.
2.6 Het is, indien noodzakelijk, een toernooiorganisatie toegestaan teams uit twee aansluitende
categorieën samen te brengen in één poule. De toernooiorganisatie dient dit echter tijdig vooraf te
melden bij de desbetreffende teams. Voor het berekenen van de punten voor de Beach Handball
Tour ranking dient de toernooiorganisatie per categorie een aparte ranking te maken. Het
samenvoegen van teams uit twee aansluitende categorieën laat onverlet dat er minimaal vier
teams deelgenomen moeten hebben in de desbetreffende categorie om organisatie- en
prestatiepunten te kunnen behalen voor de Beach Handball Tour ranking (artikel 2.5).
2.7 Van ieder deelnemend team levert de teamverantwoordelijke voor aanvang van het NK
Kwalificatietoernooi een volledig ingevulde teamopgave in met daarop vermeld alle deelnemende
spelers en teamofficial voorzien van relatiecode, rugnummer en geboortedatum. Op de
teamopgave staan tenminste 6 spelers en 1 teamofficial (teamverantwoordelijke) vermeld. Het
maximum aantal spelers dat vermeld kan worden op de teamopgave is 12, voor het aantal
teamofficials geldt een maximum van 4. Aanvullend houdt de teamverantwoordelijke (kopieën
van) spelerspasjes c.q. identiteitsbewijzen van alle op de teamopgave vermelde personen
beschikbaar. De toernooiorganisatie en delegate hebben het recht een speler of teamofficial ter
controle naar (de kopie van) het spelerspasje c.q. identiteitsbewijs te vragen.
NB. Indien gedurende de Beach Handball Tour 2018-2019 het “Digitaal Wedstrijd Formulier” zijn
intrede doet, is deze voor het lopende seizoen niet bindend. Toernooiorganisaties en
deelnemende teams blijven verplicht met de papieren teamopgaven te werken.
2.8 Dispensatie op basis van geslacht is gedurende een NK Kwalificatietoernooi niet toegestaan.
2.9 Dispensatie op basis van leeftijd is gedurende een NK Kwalificatietoernooi wel toegestaan. Het
team waaraan dispensatie wordt verleend, zal echter buiten mededinging meespelen en komt
derhalve niet in aanmerking voor punten voor de Beach Handball Tour ranking. De uitslagen van
dit team zullen wel gehandhaafd blijven, echter wordt het team na afloop van het toernooi naar de
laatste plaats in de ranking teruggezet. De overige teams schuiven vervolgens één plaats op naar
boven.
2.10

Een speler kan gedurende een NK Kwalificatietoernooi slechts in één team binnen een
bepaalde leeftijdscategorie spelen. Het is niet toegestaan om voor meerdere teams binnen
dezelfde categorie uit te komen. Het is wel toegestaan om voor meerdere teams in
verschillende categorieën uit te komen.
NB. Indien een speler gedurende een NK Kwalificatietoernooi op de teamopgave staat van
en/of uitkomt voor meerdere teams binnen dezelfde categorie, dan zullen al deze betrokken
teams buiten mededinging meespelen en derhalve niet in aanmerking komen voor punten
voor de Beach Handball Tour ranking. Alle uitslagen van deze teams zullen worden omgezet
naar een reglementair (0-10, 0-10) verlies.

2.11

Per wedstrijd bestaat een team uit maximaal 10 spelers. Tevens mogen er maximaal 2
officials zich in de wisselzone begeven, waarvan slechts één het is toegestaan te staan.

2.12

Bij een directe diskwalificatie, zijnde alle diskwalificaties met uitzondering van een
diskwalificatie naar aanleiding van een tweede uitsluiting, is de speler of teamofficial op grond
van spelregel 16:9 tenminste de eerstvolgende wedstrijd van het team waarin de speler of
teamofficial is gediskwalificeerd gedurende het NK Kwalificatietoernooi uitgesloten. Indien de
scheidsrechters een speler of teamofficial diskwalificeren op basis van de spelregels 8:7 (een
krachtige en opzettelijke aanval op het lichaam van de tegenstander), 8:9 (een meedogenloze,
bijzonder gevaarlijke, opzettelijke of valse actie) of 8:10 (uiterst onsportief gedrag) volgt een
aanvullend rapport en is de desbetreffende speler of teamofficial uitgesloten voor het gehele
NK Kwalificatietoernooi. De Tuchtcommissie van het NHV zal vervolgens op basis van het
aanvullend rapport verder over de zaak beslissen.

2.13

Deelnemende teams dienen tenues in meerdere kleuren mee te nemen naar een NK
Kwalificatietoernooi. Naast een duidelijk onderscheid in de tenuekleuren van de spelers van
beide teams, dienen ook de tenuekleuren van de keepers afwijkend te zijn van de spelers van
het eigen team en de spelers en keepers van de tegenstander. Ook teamofficials dienen een
afwijkende kleur te dragen ten opzichte van de spelers van de tegenstander.

3. Beach Handball Tour Breedtesporttoernooi
3.1 Een Breedtesporttoernooi is een toernooi dat deel uitmaakt van de Beach Handball Tour, maar
waar géén punten kunnen worden vergaard voor Beach Handball Tour ranking ter kwalificatie
voor het NK Beach Handball.
3.2 Een Breedtesporttoernooi kan door ieder natuurlijk persoon aangesloten bij het NHV
georganiseerd worden, zonder dat daarbij voldaan dient te worden aan de door het NHV gestelde
voorwaarden. Uitzondering hierop is dat er tijdens een Breedtesporttoernooi wel gespeeld dient te
worden volgens de IHF Beach Handball spelregels versie 8 juli 2014.
3.3 De toernooiorganisatie van een Breedtesporttoernooi is vrij om in de D-jeugd een categorie
“gemengd” toe te voegen aan het toernooi.
3.4 Het toernooi is (met een “Mijn handbal” account) via de daarvoor bestemde website
(www.beachhandball.nl) aangemeld bij het NHV. Teams zijn echter niet verplicht zich via deze site
in te schrijven voor deelname aan het toernooi.
3.5 Het is een Breedtesporttoernooi niet toegestaan de vermelding “NK Kwalificatietoernooi” toe te
voegen.

4. Beach Handball Delegate
4.1 De toernooiorganisatie is verantwoordelijk voor het uitnodigen van een Beach Handball Delegate
voor het NK Kwalificatietoernooi. Hiervoor stelt het NHV via de website een lijst met beschikbare
delegates beschikbaar.
4.2 De Beach Handball Delegate is de persoon die de organisatiepunten van het NK
Kwalificatietoernooi controleert en tevens inzage heeft in de ingeleverde teamopgaves. De Beach
Handball Delegate is daarnaast op de hoogte van de spelregels en reglementen van het Beach
Handball en is bevoegd om scheidsrechters gedurende het toernooi te begeleiden of bij te staan.
De delegate heeft een belangrijke functie ten tijde van calamiteiten en ingediende protesten.
4.3 Het is de Beach Handball Delegate niet toegestaan om gedurende het NK Kwalificatietoernooi
een andere, tweede functie uit te oefenen.
4.4 Indien de delegate gedurende het NK Kwalificatietoernooi vaststelt dat het toernooi c.q. de
toernooiorganisatie niet voldoet aan de door het NHV aan een NK Kwalificatietoernooi gestelde
voorwaarden (artikel 2.2), heeft de delegate het recht het toernooi de status van NK
Kwalificatietoernooi te ontnemen.
4.5 Ter controle van het NK Kwalificatietoernooi overlegt de delegate na afloop tenminste drie
(sfeer)foto’s van het toernooi aan het bondsbureau.

5. Organisatie- en prestatiepunten
5.1 Per NK Kwalificatietoernooi kan een deelnemend team een bepaald aantal organisatie- en
prestatiepunten halen voor zijn prestaties.
5.2 Het aantal organisatie- en prestatiepunten dat een team behaalt is afhankelijk van het aantal
organisatiepunten van het toernooi en de prestatie van het team.
5.3 Het maximaal te behalen aantal organisatiepunten is 150. De organisatiepunten van het toernooi
worden als volgt berekend (zie volgende pagina):
NB. Zie bijlage 1 voor een toelichting op de berekening van het aantal organisatiepunten.

-

-

-

Aantal eventdagen waarop NK Kwalificatiewedstrijden worden gespeeld
o 1
o 2
o 3 of meer

5 punten
10 punten
15 punten

Media aandacht voorafgaand en/of gedurende het toernooi
o Geen media aandacht
o Social media / website
o Regionale media (televisie, krant, radio)
o Landelijke media (televisie, krant, radio)

0 punten
5 punten
10 punten
15 punten

Livestream
o Geen livestream
o Wel livestream

0 punten
10 punten

-

Mannen en vrouwen (ook: jongens en meisjes) spelen gelijktijdig (mixed event)
o Mannen en vrouwen spelen niet gelijktijdig
0 punten
o Mannen en vrouwen spelen wel gelijktijdig
10 punten

-

Aantal categorieën
o 1 – 4 categorieën
o 5 – 8 categorieën
o 9 – 10 categorieën

5 punten
10 punten
15 punten

Vangnetten achter de doelen
o Geen vangnetten achter de doelen
o Beperkte vangnetten achter de doelen
o Wel vangnetten achter de doelen

0 punten
5 punten
15 punten

Finalewedstrijden
o Niet in alle NK Kwalificatie poules wordt een finalewedstrijd gespeeld
o In alle NK Kwalificatie poules wordt een finalewedstrijd gespeeld

0 punten
10 punten

-

-

-

Gediplomeerde scheidsrechters (minimaal BHS-2 of in opleiding) op alle wedstrijden
o Geen gediplomeerde scheidsrechters op alle wedstrijden
0 punten
o Gediplomeerde scheidsrechters op alle finalewedstrijden
5 punten
o Gediplomeerde scheidsrechters op alle wedstrijden
15 punten

-

Gediplomeerde delegates (BHD of in opleiding) op alle wedstrijden
o Geen gediplomeerde delegates op alle wedstrijden
o Gediplomeerde delegates op alle finalewedstrijden
o Gediplomeerde delegates op alle wedstrijden

0 punten
5 punten
15 punten

-

E-, F- en/of H-jeugd activiteit gedurende het NK Kwalificatietoernooi (min. 50 deelnemers)
o Geen E-, F- en/of H-jeugd activiteit
0 punten
o Wel een E-, F- en/of H-jeugd activiteit
10 punten

-

EHBO post met (tenminste) twee gecertificeerde EHBO’ers en/of Rode Kruis medewerkers
o Geen EHBO post
0 punten
o Wel EHBO post
10 punten

-

Aankleding; (zichtbaar) centercourt en/of tribune (min. 100 zitplaatsen)
o Geen centercourt en/of tribune
o Wel centercourt en/of tribune

0 punten
10 punten

5.4 Indien de Beach Handball Delegate het aantal organisatiepunten met 25 punten (of meer) lager
beoordeeld dan door de toernooiorganisatie voorafgaand aan het evenement via de daarvoor
bestemde website (www.beachhandball.nl) aangeduid, wordt het evenement uitgesloten als NK
Kwalificatietoernooi voor de Beach Handball Tour 2019-2020. In geval van onvoorziene situaties
beslist het NHV.
5.5 Op een NK Kwalificatietoernooi halen teams organisatie- en prestatiepunten wanneer zij in de
bovenste helft van de einduitslag eindigen. De overige teams, teams in de onderste helft van de
einduitslag, ontvangen 10 deelnamepunten.
5.6 Bij een oneven aantal deelnemende teams wordt, voor de berekening van het aantal te behalen
organisatie- en prestatiepunten, het aantal teams met één verminderd alvorens de punten
conform artikel 5.5 worden berekend. Dat wil zeggen dat een team dat 5e wordt in een toernooi
waar 9 teams binnen zijn categorie aan deelnemen enkel 10 deelnamepunten krijgt voor de Beach
Handball Tour.
5.7 De teams die in de bovenste helft van de einduitslag eindigen ontvangen het totale aantal
organisatiepunten aangevuld met prestatiepunten op basis van de positie in de einduitslag.
5.8 Het team dat als laagste in de bovenste helft van de einduitslag eindigt ontvangt 10
prestatiepunten. Het aantal prestatiepunten wordt telkens met 10 verhoogd naarmate een hogere
positie in de einduitslag wordt ingenomen.
5.9 Indien er meer dan 20 teams binnen één categorie deelnemen, ontvangt de toernooiwinnaar 100
prestatiepunten. Het aantal prestatiepunten wordt telkens met 10 verminderd naarmate een lagere
positie in de einduitslag wordt ingenomen. Ieder team in de bovenste helft van de einduitslag
ontvangt minimaal 10 prestatiepunten.
5.10

Het maximaal aantal te behalen punten voor de Beach Handball Tour ranking is 250; 150
organisatie- en 100 prestatiepunten. Zie bijlage 2 voor een rekenvoorbeeld op basis van
artikel 5.5, 5.8 en 5.9.

6. Ranking
6.1 Per categorie wordt er een aparte ranking bijgehouden.
6.2 Voor ieder team tellen alle tijdens NK Kwalificatietoernooien behaalde punten gedurende de
Beach Handball Tour in de periode van 18 juni 2018 tot en met 23 juni 2019 mee. Wanneer een
team bijvoorbeeld op vijf toernooien organisatie-, prestatie- en/of deelnamepunten heeft behaald,
worden alle punten als totaal weergegeven in de Beach Handball Tour ranking.
6.3 Indien de toernooiorganisatie de uitslag van het toernooi niet via de daarvoor bestemde website
invoert, zullen deze punten niet meetellen voor de Beach Handball Tour. De verantwoordelijkheid
voor het invoeren van de punten ligt bij de toernooiorganisatie.

Bijlage 1

Toelichting op de berekening van het aantal organisatiepunten

De organisatiepunten van het toernooi worden als volgt berekend:
-

Aantal eventdagen waarop NK Kwalificatiewedstrijden worden gespeeld
Een eventdag telt zodra tenminste 15% van het totaal aantal (NK Kwalificatie) wedstrijden op
deze worden gespeeld.

-

Media aandacht voorafgaand en/of gedurende het toernooi
De wijze waarop de publiciteit wordt gezocht om het NK Kwalificatietoernooi onder de
aandacht te brengen. Dit dient (uiterlijk) gedurende het toernooi te worden aangetoond bij de
aanwezige Beach Handball Delegate.

-

Livestream
De wedstrijden op één of meerdere veld(en) wordt/worden gedurende het gehele evenement
online gestreamd.

-

Mannen en vrouwen (ook: jongens en meisjes) spelen gelijktijdig (mixed event)
Op alle eventdagen spelen zowel mannen als vrouwen (ook: jongens en meisjes) en tussen
het begin en einde van alle categorieën dienen NK Kwalificatiewedstrijden van het andere
geslacht gespeeld te zijn.

-

Aantal categorieën
Aantal categorieën waarin NK Kwalificatiewedstrijden worden gespeeld, een categorie is
bijvoorbeeld “Heren D-jeugd” en “Dames Senioren”.

-

Vangnetten achter de doelen
Beperkte vangnetten (5): in het midden achter alle doelen bevindt zich een “vangnet” van
tenminste 2 meter hoog en 6 meter breed. Vangnet (15): in het midden achter alle doelen
bevindt zich een “vangnet” van tenminste 4 meter hoog en 8 meter breed.

-

Finalewedstrijden
Door het spelen van finalewedstrijden worden de winnaars van het NK Kwalificatietoernooi
bepaald.

-

Gediplomeerde scheidsrechters (minimaal BHS-2 of in opleiding) op alle wedstrijden
Een lijst met gediplomeerde scheidsrechters is beschikbaar via www.beachhandball.nl, bij
twijfel kan de delegate contact opnemen met het bondsbureau.

-

Gediplomeerde delegates (BHD of in opleiding) op alle wedstrijden
Een lijst met gediplomeerde delegates is beschikbaar via www.beachhandball.nl, bij twijfel kan
de delegate contact opnemen met het bondsbureau.

-

E-, F- en/of H-jeugd activiteit gedurende het NK Kwalificatietoernooi (min. 50 deelnemers)
Bijvoorbeeld een toernooi voor de E-jeugd en/of een “Kabouterbeachfeest”, in totaal dienen
er, over al deze jeugdcategorieën, tenminste 50 actieve deelnemers te zijn.

-

EHBO post met (tenminste) twee gecertificeerde EHBO’ers en/of Rode Kruis medewerkers
Deze EHBO post dient gedurende alle NK Kwalificatiewedstrijden te worden bezet door
(tenminste) twee gecertificeerde EHBO’ers en/of Rode Kruis medewerkers.

-

Aankleding; (zichtbaar) centercourt en/of tribune (min. 100 zitplaatsen)
Centercourt: een speelveld dat, in ligging of aankleding, duidelijk afwijkt van de overige
velden. Tribune (min. 100 zitplaatsen): duidelijk herkenbare tribune die zicht biedt op
bijvoorbeeld het centercourt of alle speelvelden (niet “100 zitplaatsen”, is géén tribune).

Bijlage 2

Rekenvoorbeeld op basis van artikel 2.5, 5.5, 5.8 en 5.9

Een tweedaags toernooi (10) met regionale televisie aandacht (10) en livestream (10). Mannen en
vrouwen spelen gelijktijdig (10) in 6 categorieën (10). Er bevinden zich beperkte vangnetten achter
alle doelen (5) en in alle poules wordt een finalewedstrijd gespeeld (10). Alle wedstrijden worden
geleid door BHS-2 en/of BHS-3 gediplomeerde scheidsrechters (15), maar alleen in (alle) finales
worden de scheidsrechters ondersteund door gediplomeerde delegates (5). Tevens wordt er een Ejeugd toernooi gespeeld met vier deelnemende teams en vindt er een Kabouterbeachfeest plaats (in
totaal ca. 75 deelnemers) (10). Er is een EHBO post, echter zonder gecertificeerde EHBO’ers (0). Wel
is er een zichtbaar centercourt met tribune met circa 150 zitplaatsen (10).
Het aantal organisatiepunten voor dit toernooi komt uit op 105.
In een bepaalde categorie spelen 3 teams mee. Het aantal te behalen punten is als volgt:
1e. 10 deelnamepunten
2e. 10 deelnamepunten
3e. 10 deelnamepunten
In een bepaalde categorie spelen 8 teams mee. Het aantal te behalen punten is als volgt:
1e. 145 punten
105 organisatiepunten + 40 prestatiepunten
2e. 135 punten
105 organisatiepunten + 30 prestatiepunten
3e. 125 punten
105 organisatiepunten + 20 prestatiepunten
e
4 . 115 punten
105 organisatiepunten + 10 prestatiepunten
5 t/m 8. 10 deelnamepunten
Indien in een bepaalde categorie 14 teams spelen, dan is het aantal te behalen punten als volgt:
1e. 175 punten
105 organisatiepunten + 70 prestatiepunten
e
2 . 165 punten
105 organisatiepunten + 60 prestatiepunten
3e. 155 punten
105 organisatiepunten + 50 prestatiepunten
4e. 145 punten
105 organisatiepunten + 40 prestatiepunten
e
5 . 135 punten
105 organisatiepunten + 30 prestatiepunten
6e. 125 punten
105 organisatiepunten + 20 prestatiepunten
7e. 115 punten
105 organisatiepunten + 10 prestatiepunten
8 t/m 14. 10 deelnamepunten
Indien in een bepaalde categorie 24 teams spelen, dan is het aantal te behalen punten als volgt:
1e. 205 punten
105 organisatiepunten + 100 prestatiepunten
2e. 195 punten
105 organisatiepunten + 90 prestatiepunten
3e. 185 punten
105 organisatiepunten + 80 prestatiepunten
e
4 . 175 punten
105 organisatiepunten + 70 prestatiepunten
5e. 165 punten
105 organisatiepunten + 60 prestatiepunten
6e. 155 punten
105 organisatiepunten + 50 prestatiepunten
e
7 . 145 punten
105 organisatiepunten + 40 prestatiepunten
8e. 135 punten
105 organisatiepunten + 30 prestatiepunten
9e. 125 punten
105 organisatiepunten + 20 prestatiepunten
e
10 .115 punten
105 organisatiepunten + 10 prestatiepunten
11e.115 punten
105 organisatiepunten + 10 prestatiepunten
e
12 .115 punten
105 organisatiepunten + 10 prestatiepunten
13 t/m 24. 10 deelnamepunten

