Nota reglement & procedure veiligheid speelveld & uitrusting minibasketbal
Problematiek:
•
•

Aangepaste terreingrootte & gebruik verschillende verplaatsbare doelstellen met
verschillende kwaliteit en veiligheidsvoorschriften
Voor de hoge doelen is de accommodatieverantwoordelijke quasi altijd verantwoordelijk om
de veiligheidsvoorschriften te volgen, maar bij die verplaatsbare doelstellen verschuift dit
vaak naar de club (zeker als ze die zelf aangekocht hebben).

Doel: Reglement & procedure opstellen voor meer veiligheid op het speelveld en bij de uitrusting
voor minibasketbal
Lijst goedgekeurde doelen die voor U8 & U10 gebruikt kunnen worden.
Stappenplan:
•
•
•
•
•

Voorstel opstellen door verantwoordelijken competitie & minibasketbal Maarten, Lisa &
Toon
Laten doorkeuren door …?
Toevoegen aan reglement speelveld, uitrusting en labeling, inclusief verwijzingen naar bijlage
Verwijzingen in spelregels minibasketbal Peanuts, U8, U10 en U12 2022-2023
Communicatie naar alle betrokken partijen
o Clubs, coaches & officials → via website, nieuwsbrief, blog
o Lokale sportbesturen → via Netwerk Lokaal Sportbeleid Home - Netwerk Lokaal
Sportbeleid

Reglement speelveld, uitrusting en labeling
Bijlage minibasketbal – lage doelen
Speelveld
U8
De wedstrijden worden gespeeld op de helft van een basketbalterrein. Dit betekent dat de afstand van ring tot
ring 10-12 meter dient te zijn.
Spelvorm 2x 3T3

Groen: Bezoekende ploeg – Ring & Bank / Blauw: Thuisploeg – Ring & Bank / Rood: Wedstrijdtafel

U10
De wedstrijden worden verplicht altijd gespeeld op ¾de terrein.
Dit betekent dat de afstand van ring tot ring 15-18 meter dient te zijn, hiervoor zijn verschillende opties. De
veiligheid van de spelers/speelsters dient steeds gegarandeerd te worden.
•

Bij een basketbalterrein (max. 28 x 15 meter, min. 26 x 14 meter) staat 1 doel op de eindlijn en 1 doel
op de vrijworplijn aan de andere zijde. De zijlijnen zijn die van het reguliere basketbalterrein. De
eindlijnen zijn die aan de ene zijde en de vrijworplijn en het verlengde er van aan de andere zijde. Dit
kan men aangeven met papiertape.

•

Bij het gebruik van een volleybalterrein (18x9 meter) staan de doelen achter de eindlijnen van het
volleybal terrein en worden de zijlijnen van het basketbal terrein gerespecteerd.

•

In sommige sporthallen zijn de terreinen in de breedte van de zaal te klein voor 5-5 maar voldoen ze
wel aan de voorwaarden om 4-4 te spelen. De afstand van ring tot ring dient 15-18 meter te zijn.

•

Voorhangborden van 2m60 aan hoge doelen hangen, kan ook een oplossing bieden om de afstand
tussen de ringen tot 15-18 meter te beperken.

Het is toegestaan om op eigen aanvallend vlak platte spots (antislip) te leggen, zodat spelers/speelsters zich
beter kunnen oriënteren in aanval.

U12
De wedstrijden worden gespeeld op een gehomologeerd terrein (max. 28 x 15 meter, min. 26 x 14 meter) zoals
bij 12+ hoge doelen.

Doelstellen
•
•
•

•

De veiligheidsvoorschriften van verplaatsbare doelen dienen in de accommodatie aanwezig (papier of
digitaal na te lezen) te zijn.
Doel verankerd of verzwaarde voet (zand of water) conform veiligheidsvoorschriften doelstel
Borden
o Beiden borden voorzien van bescherming.
o Hardglas - kunststof – perspex – acryl en plexiglas borden zijn toegelaten
o Baskets bestaande uit (klap)ringen en netten (Diagram 11)
o Hoogte ring: 2m60
o Basketsteunen voorzien van een beschermbekleding (Diagram 9 & 10)
Afstand bord tot eindlijn (uitloopzone): 45 cm (?)

Overzicht goedgekeurde verplaatsbare doelstellen

U08
Sam School
Sam 165 en hoger
Andere opties?

U10
Sam 165 en hoger
Andere opties?

U12
Sam 165 en hoger
Andere opties?

Basketballen
U8: basketbal maat 4 – bij voorkeur indoor model
U10: basketbal maat 5 – bij voorkeur indoor model
U12: basketbal maat 5 – bij voorkeur indoor model

Wedstrijdtafel
•
•

Wedstrijdtafel naast de zijlijn thv het midden van het speelveld met een uitloopzone van minstens
0,50m.
Voor beide ploegen goed zichtbare elektronische wedstrijdklok

•
•
•
•
•
•
•
•

Een stopwatch of een gepast (zichtbaar) apparaat (niet de wedstrijdklok) voor het bijhouden van de
time-outs
Twee reserve chrono’s
Twee (2) afzonderlijke, duidelijk verschillende en luide signalen
Ipad / tablet / laptop voor digitaal wedstrijdformulier
Bordjes voor spelersfouten
Rode Bordjes, vlaggetjes of lampen of ander goed zichtbaar rood teken voor ploegfouten
Manueel te bedienen reserve scorebord
Wijzer voor wisselend balbezit (duidelijk zichtbaar)

