
Handbal 

Teamcompetitie voor dames en heren. Een team mag uit maximaal 14 spelers bestaan. De 

deelnemende teams worden in de voorronde verdeeld in poules van 3 tot 4 teams. De speelduur per 

wedstrijd is 2 x 15 minuten. De regels van de International Handball Federation (IHF) zijn van 

toepassing. 

 

Wedstrijdformaat 

De 7 teams in de “open klasse heren” spelen een eerste ronde in een poule van 4 en een poule van 3 

(elk team speelt tegen alle tegenstanders in zijn poule). De twee beste teams in elke groep 

kwalificeren zich voor de kwartfinales en strijden vervolgens om de plaatsen 1 tot 4. De derde en 

vierde geplaatste teams in elke groep strijden om de plaatsen 5 tot 7. De 8 teams in de "40-plussers" 

categorie speelt een eerste ronde in twee groepen van 4 (elk team speelt tegen alle tegenstanders in 

zijn groep). In de kwartfinales worden dan alle teams gekoppeld volgens hun rangschikking. Alle 

plaatsen worden uitgespeeld. De 3 teams in de categorie "vrouwen" spelen een eerste ronde in een 

groep van 3 (elk team speelt tegen alle tegenstanders in zijn groep). De volgende dag spelen de 

teams weer tegen elkaar om de plaatsen 1 t/m 3. 

 

Wedstrijdregels 

In principe zijn de regels van de International Handball Federation (IHF) van toepassing. Er zijn geen 

teamtime-outs; geen time-outs bij schorsingen en strafworpen; time-outs worden alleen gegeven als 

spelers geblesseerd zijn. Duur van de schorsing: 1 minuut. De speelduur voor alle groepen is 2 x 15 

minuten met 5 minuten rust. 

De teamcaptains worden verzocht zich 30 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd te melden 

bij de toernooidirecteur. De lijst van de teamleden en hun nummers moeten 30 minuten voor 

aanvang van de wedstrijd worden ingevuld. Alle spelers worden verzocht schoenen te dragen met 

niet-strepende zolen. Teams wordt verzocht om twee sets uniformen bij de hand te hebben. Hars is 

niet toegestaan. 

 

Scoring 

De puntentelling binnen de groep volgt het puntensysteem (winst 2 – gelijkspel 1 – verlies 0 punten). 

Als twee teams hetzelfde aantal punten hebben, wordt de rangschikking eerst bepaald door de 

wedstrijd die tegen elkaar is gespeeld, vervolgens door het doelsaldo, vervolgens het aantal 

gescoorde doelpunten en ten slotte door loting. Bij een gelijkspel vanaf de halve finale wordt de 

winnaar bepaald door "plotselinge overwinning" (volgende doelpunt wint). 

 

Iedereen doet op eigen risico mee aan de European Company Sport Games 2022 in Arnhem. 

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het hebben van een passende ongevallenverzekering. 


