
KNCB JEUGDCOMPETITIE: REGELKAART 2019
U13-U15-U17

mei 2019

LEEFTIJDSGROEP

UNDER pitch # overs # overs

(geboren op of na) (m) / bowler / spell

mat met captain harde bal / ja na over min. 2 2 runs

19 veld uitzetten 4 3/4 oz met legguards wisselen max. 4 tegenpartij

mat captain harde bal / ja na over min. 1 2 runs

20 zet veld uit 5 oz met legguards wisselen max. 6 tegenpartij

mat captain harde bal / ja na over min. 1 2 runs

20 m zet veld uit 5 1/2 oz met legguards wisselen max. 6 tegenpartij

U15 en U17: Met uitzondering van de wk en 1 veldspeler naar keuze, moeten alle veldspelers tenminste 1 over bowlen.

LEEFTIJDSGROEP

UNDER type free hit alle andere

(geboren op of na) wickets no ball manieren uit

houten bat normaal nee

/ helm

houten bat normaal nee

/ helm

houten bat normaal ja

/ helm

Puntentelling Uitslag punten

winst 2 Uitslag doorgeven aan competitieleider: binnen 1 week of de termijn voor bepalen (kruis-)finales.

gelijk 1 Finale: spelers hebben tenminste 50% van de aangeboden wedstrijden in de betreffende competitie gespeeld.   

verlies 0 Veiligheidszone 10 meter: Afstand fielders (ex wk) tot batsman levende wicket, tijdens run up & delivery van de bowler. 

Complete algemene reglement. 

run out stumped

17 (01-09-2001) jajajajaja ja

ALGEMEEN

Wides/no balls: niet overbowlen + 2 runs extra voor de tegenpartij. ALLEEN in laatste over van de innings: alle wides/no balls overbowlen + 1 run extra voor de tegenpartij. 

Heeft een speler niet of 1 over gebowld: dan moet hij/zij batten op 1-5. Heeft een speler laat gebat in de eerste innings, dan moet hij/zij tenminste 2 over bowlen in de tweede innings. 

No ball: front foot or waist high.

100ja

15  (01-09-2003) jajajajaja ja ja

VELD

4

4

# overs wicketkeeper fielders

FIELDING / BOWLING

# spelers

9

9 2 x 30

2 x 30

wide / no ball *type balrol coach 

ja

BATTING

retired

60

materiaal lbw

50ja nee13 (01-09-2005) ja ja ja ja

13 (01-09-2005) 9 2 x 25 2

hit wicketcaughtbowled

BOWLING / BATTING

 15 (01-09-2003)

17  (01-09-2001)


