
 

 

 BASKETBALREGLEMENT 

 

In principe wordt er gespeeld volgens de regels van de N.B.B. met de volgende wijzigingen 

en aanvullingen. 

 

1. Het team wat het eerst genoemd wordt, speelt met het gezicht naar de tribune. 

2. De wedstrijdduur tijdens de poulewedstrijden, kruisfinales en finales is 14 minuten.  

3. De baskets hangen op manshoogte, met de ring 2.60 meter van de grond. 

4. Per team is er één time-out per speeltijd van toepassing. 

5. In de laatste drie minuten is er geen time-out meer mogelijk. 

6. Gelijkspel is mogelijk. Bij gelijk eindigen in een poule beslist het onderling resultaat 

en daarna eventueel het doelsaldo, daarna het aantal gescoorde punten. 

7. De speeltijd wordt centraal geregeld. 

8. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie. 

 

Spelregels, die wel van toepassing zijn: 

 

9. Alle scores, behalve vrije worpen, worden beloond met 2 punten. 

10. Voor terugspelen naar eigen helft zal niet worden gefloten.   

11. Een team bestaat uit maximaal 10 spelers  (5 in het veld) 

12. Wisselen tijdens het spel is toegestaan mits er per ploeg maximaal 5 spelers in het spel  

betrokken zijn. (zie ook punt 4) 

13. Een slaande of trekkende beweging, terwijl de tegenstander de bal in de handen heeft, 

is niet toegestaan (ook al wordt de bal geraakt). Wanneer 2 spelers tegelijk hun handen 

op de bal hebben, wordt het spel hervat met een sprongbal. 

14. Voor zware en/of opzettelijke contactfouten wordt “streng” gefloten en de overtreder 

kan worden bestraft met een tijdstraf van 2 minuten . 

15. Bij gelijke stand in de halve finale volgen 5 vrije worpen om en om. Nog geen 

beslissing: dan om en om 1 vrije worp tot de beslissing valt. Deze regel geldt ook voor 

de wedstrijden om de 3
e
 en 4

e
 plaats. 

16. Bij gelijke stand in de finale wordt er 5 minuten verlengd. Volgt geen beslissing dan 5 

vrije worpen om en om. Nog geen beslissing dan om en om 1 vrije worp tot de 

beslissing valt. 

17. In de finales wordt de tijd stilgezet bij vrije worpen, time-outs en bij elk fluitsignaal 

tijdens de laatste 3 minuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ORDEREGLEMENT 

 

Tijdens dit basketbaltoernooi zijn we te gast in de sporthal IJmuiden –Oost. 

Het lijkt ons een goede zaak om ons als “goede” gasten te gedragen. 

1.Ieder team dient een leider te hebben die erop toeziet dat: 

- het team klaar staan (5 minuten voor aanvang wedstrijd) 

- het team achter de touwen blijft tijdens de wedstrijden totdat het eindsignaal klinkt! 

- Dat afval in de daarvoor bestaande bakken komt. 

- Spelers geen sieraden dragen. 

- De kleedkamers netjes blijven. 

2. Ieder team dient in principe een scorer leveren (als er geen scorer aanwezig is) 

3. Coaches doen er goed aan om de stand op de formulieren tijdens de wedstrijd te  

    controleren en te ondertekenen.  

4. De speelvelden mogen niet betreden worden met straatschoeisel (dus basketbalschoenen in  

    de tas meenemen) of schoenen met zwarte zolen, die afgeven. 

5. Alle mensen, die niets met de lopende wedstrijden te maken hebben worden verzocht om 

   op de tribune plaats te nemen. 

6. De ploegen dienen uniform gekleed te zijn (liefst voorzien van nummers) 

7. Eigen ballen meenemen is ten strengste verboden.  

8. Tijdens het wisselen van de teams en de time-outs kan er niet geoefend worden. 

9. In de zaal en kleedkamers mag niet gerookt worden. De kantine is geopend. Eten en  

    drinken dient daar te gebeuren. 

10.Geen flessen en glaswerk meenemen naar de kleedkamers. 

11.Geen kostbare spullen in de kleedkamer achter laten 

12.Veld 1 is het veld bij ingang. 

 


