Wijzigingen en toevoegingen regeling Beach Handball Tour 2019-2020
Toevoegingen definitieve versie 07-02-2020
1.6 De Nederlands Kampioen Beach Handball in de seniorencategorie heeft per 2019/2020 recht op automatische plaatsing in
diezelfde categorie voor het navolgende NK Beach Handball in het seizoen 2020/2021.
4.1 Het NHV is verantwoordelijk voor het toewijzen van een Beach Handball Delegate voor het NK Kwalificatietoernooi.
Bijlage 1
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. Het gebruik van
social media/website kent per evenementdag tenminste driemaal een update over het toernooi.
Livestream
De wedstrijden op één of meerdere veld(en) wordt/worden gedurende het gehele evenement online gestreamd. De
link wordt twee weken voorafgaand aan het evenement gedeeld met het NHV (via delegate en/of Bondsbureau) voor
verdere publicatiemogelijkheden.
Aankleding; (zichtbaar) centercourt en/of tribune (min. 100 zitplaatsen)
Centercourt: een speelveld dat, in ligging of aankleding, duidelijk afwijkt van de overige velden en voldoet aan
minimaal 4 van de onderstaande eisen:
1) Officiële EHF belijning;
2) Officiële EHF doelen;
3) Elektronisch scorebord;
4) Tribune met minimaal 100 zitplaatsen dat enkel gesitueerd is aan een centercourt. Een tribune heeft
minimaal 2 rijen in de hoogte en per persoon wordt 50 cm zitruimte verwacht. VB: bij een tribune van 20
meter lang, bestaat deze uit minimaal 3 rijen;
5) Speaker op het centercourt die voor verslag zorgt bij minimaal de helft van de wedstrijden op het
centercourt.
6) Publiek kan rondom het veld staan/plaatsnemen (tenminste de 2 lange zijden van het veld), zonder dat dit
ten koste gaat van de wisselzone van het centercourt of andere velden;
7) Afmetingen Beach Handball veld conform IHF Beach Handball spelregels versie 8 juli 2014: 3 meter vrije
ruimte rondom het centercourt, zonder dat een ander veld hiermee beperkt wordt in diens wisselzone;
8) Afwijkende ligging ten opzichte van de andere velden;
9) Alle finales worden op het centercourt gespeeld;
10) Volledig omsluitende boarding (met sponsoren) rondom centercourt.
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2.2 Een NK Kwalificatietoernooi kan door ieder natuurlijk persoon aangesloten bij het NHV georganiseerd worden, indien wordt
voldaan aan de volgende voorwaarden:
Het toernooi is tenminste twee maanden voorafgaand aan het evenement via de daarvoor bestemde
aanmeldformulieren op de website (www.beachhandball.nl) aangemeld bij het NHV.
Teams schrijven zich via de daarvoor bestemde aanmeldformulieren op de website (www.beachhandball.nl) in voor
het NK Kwalificatietoernooi.
In de verschillende leeftijdscategorieën worden er met verschillende balmaten gespeeld, te weten:

D-jeugd: Dames + Heren
Balmaat 0

C-jeugd: Dames + Heren
Balmaat 1

B-jeugd: Dames + Heren
Balmaat 1

A-jeugd: Dames
Balmaat 1

A-jeugd: Heren
Balmaat 2

Senioren: Dames
Balmaat 1

Senioren: Heren
Balmaat 2
NB. In de C-jeugd wijkt het bondsbestuur af van de balmaten die in de IHF Beach Handball spelregels versie 8 juli
2014 worden gehanteerd. De leeftijdsgrens die hierin voor balmaat 1 gehanteerd wordt, is 14 jaar. In tegenstelling tot
de IHF Beach Handball spelregels versie 8 juli 2014, wordt de leeftijdsgrens echter vanaf 13 jaar gehanteerd, conform
de leeftijdscategorie van de C-jeugd.
2.7.
NB. Indien gedurende de Beach Handball Tour 2019-2020 het “Digitaal Wedstrijd Formulier”
zijn intrede doet, is deze voor het lopende seizoen niet bindend, maar wel verplicht te gebruiken. Toernooiorganisaties
en deelnemende teams blijven verplicht met de papieren teamopgaven te werken, welke bindend is.
2.14.1. De Nederlands kampioen, zowel dames als heren, van het NK Beach Handball, wordt in de gelegenheid gesteld aan
Champions Cup 2020 deel te nemen. Het bondsbureau bepaalt of er vrijstelling verleend kan worden van de reguliere
zaalhandbalcompetitie om deel te nemen aan de Champions Cup 2020.
6.1

Indien de toernooiorganisatie de uitslag van het toernooi niet doorgeeft aan het NHV, daags
na de laatste toernooidag voor 21.00 uur, zullen deze punten niet meetellen voor de Beach
Handball Tour.

