Basketbalclub
Diest 1744 vzw

Toyota Wouters Diest
Beste basketliefhebbers,
Het programma voor de oefenwedstrijden nu zaterdag 5/9 in Diest is als volgt:
09u30

Kad A

1 Beringen - Diest (versterkt)

2 Sint-Truiden - Machelen

10u45

Kad B

3 Oxaco - Bertem

4 Mol - Sint-Truiden (miniemen sterk)

12u00

Kad A

Winnaar 1 – Winnaar 2

Verliezer 1 – Verliezer 2

13u15

Kad B

Winnaar 3 – Winnaar 4

Verliezer 3 – Verliezer 4

15u00

Miniemen

Diest

Heusden

We hopen hiermee een programma aan te bieden dat een beetje past bij ieders niveau en waarbij U
een keer kunt spelen tegen 1 of meerdere ploegen uit een andere provincie. Dit alles binnen een
tijdsmarge van een halve dag.

Het wedstrijdreglement:
1) Alle wedstrijden hebben plaats in sporthal KTA 1, gelegen aan de Nijverheidslaan in Diest,
tel. 013/31.33.90.
2) De wedstrijden worden gespeeld met 1 centraal geleide wedstrijdklok.
3) De wedstrijden worden gespeeld naar 4 x 12 minuten. De wedstrijdklok wordt niet gestopt.
4) De 24-sekonden regel is niet van toepassing. Wees echter sportief!
5) Er is een pauze van 2 minuten na het eerste en derde quarter en een rust van 10 minuten na het
tweede quarter.
6) Na de vijfde ploegfout in elk kwart worden vrijworpen genomen
7) Er mag 1 time out genomen worden per speelhelft, maar niet in de laatste drie minuten van een
quarter.
8) Vervangingen zijn vrij toegestaan.
9) Elke ploeg zorgt voor 1 tafelfunctionaris.
10) Het wedstrijdblad wordt bijgehouden door de bezoekers, het scorebord door de thuisploeg.
11) Elke ploeg zorgt voor 2 uitrustingen van verschillende kleuren.
12) Aan elke ploeg wordt een kleedkamer toegewezen. Daar deze niet afgesloten worden neemt elke
ploeg voor aanvang van een wedstrijd al zijn spullen uit die kleedkamer. Basketclub Diest vzw is
niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van of beschadiging aan eigendommen.
13) Voor het overige gelden de gewone basketbalregels.
14) In geval van discussie beslist de wedstrijdorganisatie.
Veel sportief plezier gewenst,
BC Toyota Wouters Diest
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