Instructie spelregelwijzingen 2013 – 2014
Voor de complete spelregels klik hier of download deze hier.
WP 5 Ploegen en vervangers
Art

Omschrijving

Toelichting

Let op

5.1

Een ploeg heeft maximaal
11 veldspelers.

In Regio MidWest. Alleen in de
klasse MW.HE1

5.5
22.3

Een doelverdediger mag
alleen worden vervangen
door een reserve doel
verdediger

Heeft een ploeg 13 spelers op het
formulier staan, dan MOET er zowel
een doelverdediger als een reserve
doelverdediger op het formulier
vermeld worden
Indien een ploeg minder dan 13
spelers op het formulier heeft staan,
dan hoeft er geen reserve
doelverdediger te zijn.
Moet de doelman worden vervangen,
dan

Omschrijving

Toelichting

Let op

Toepassen voordeelregel

De verantwoordelijkheid voor het
fluiten van een overtreding ligt bij de
scheidsrechter. Hij hoeft met deze
wijziging, bijvoorbeeld niet te fluiten
voor een gewone overtreding
gemaakt door de verdedigende ploeg,
indien hij meent dat dit een voordeel
zou opleveren voor de verdedigende
ploeg.

Let op: indien een zware
overtreding door enige partij
begaan wordt, uiteraard fluiten.

WP 7 Scheidsrechters
Art
7.3

WP 12 De time-out
Art

Omschrijving

Toelichting

Let op

12.1

Elke ploeg mag in elke
periode één time out
aanvragen

Deze regel geldt enkel voor de
Eredivisie.
In alle andere klassen heeft iedere
ploeg gedurende de wedstrijd het
recht op 2 time-outs

In Regio MidWest wordt gespeeld
met een Time-Out in de
afdelingen:
MW.B1, MW.BM, MW.C1,
MW.DA1, MW.HE1, MW.HER1

WP 19 Vrije worpen
Art

Omschrijving

Toelichting

Let op

19.2

Een speler die een vrije worp
toegewezen krijgt zal deze
ogenblikkelijk nemen

Hou hierbij uiteraard rekening met
het feit dat de speler wel in de
gelegenheid moet zijn om deze
ogenblikkelijk (of snel) te nemen.

19.2

Een speler die een overtreding
begaat zal zich weg bewegen
van de speler die de vrije bal
neemt voordat hij of zij een
arm omhoog steekt om de
worp te blokkeren.

Verdediger moet eerst afstand
nemen van de nemer van de vrije
worp, alvorens te proberen het
schot te blokken. Het afstand
nemen gebeurt zonder het aanraken
van de speler die de worp neemt én
zonder een poging het nemen van
de worp te beletten.

Let goed op dat indien een
speler de vrije bal kan nemen,
deze ook neemt. Indien degene
die in de meest geschikte positie
ligt om de vrije bal te nemen
wegzwemt is dit een vrije bal
voor de verdedigende ploeg.
Ook opgelet moet worden dat
de speler die de vrije bal neemt
niet doelbewust zich naar de
verdediger beweegt om
zodoende een uitsluiting te
forceren

WP 20 Gewone fouten
Art

Omschrijving

Toelichting

20.16

Het verspillen van tijd

20.17

Het simuleren van een
overtreding

Indien naar het oordeel van de
scheidsrechter tijdens de wedstrijd
een ploeg onnodig tijd verspeelt,
mag hij fluiten voor een gewone
fout. Dit is bijvoorbeeld van
toepassing wanneer de spelers van
1 ploeg liggen op de helft van de
tegenstander en de bal wordt
gespeeld naar de eigen doelman.
Deze regel heeft geen connectie
met de 30 seconden aanvalstijd.
Indien de scheidsrechter duidelijk
constateert dat een speler simuleert,
direct een vrije worp voor de
verdedigende ploeg toekennen.

Let op

Bij herhaling een gele kaart aan
de gehele ploeg toekennen (niet
op formulier noteren!). Dit is
een waarschuwing voor de
gehele ploeg. Bij herhaling de
eerstvolgende simulant conform
spelregel 21.13 uitsluiten
(UMV)!

WP 21 Uitsluitingsfouten
Art

Omschrijving

Toelichting

21.8

Hinderen

21.10

Met twee handen vasthouden
van de tegenstander

Het hinderen van een speler die de
bal niet houdt is een U20.
Dit is bijvoorbeeld van toepassing
bij het zwemmen over de benen van
een tegenstander die de bal niet
houdt.
Dit is nergens toegestaan en altijd
een U20

21.11

Het maken van een gewone
fout bij wisselen van balbezit

21.15

Gelijktijdige uitsluiting van 2
spelers

Het begaan van een gewone fout op
de eigen speelhelft, bij herovering
van de bal door de tegenstander.
Wanneer de overtreding wordt
gemaakt om de aanval te
onderbreken, wordt deze
overtreding bestraft met een U20.
De 30sec wordt NIET teruggezet
indien één ploeg duidelijk in
balbezit is.

Let op

Punt voor W-Officials

WP 22 Strafworpfouten
Art

Omschrijving

Toelichting

22.8

Het door de coach of
willekeurig andere
teamofficial mogelijk
voorkomen van een doelpunt
of anderzijds vertragen van het
spel.

Bijvoorbeeld wanneer een coach of
official van de verdedigende partij
de aanval probeert te onderbreken
door b.v. een extra bal of ander
voorwerp in het veld te gooien om
een doelpunt daarmee te proberen
te voorkomen. Dit kan worden
bestraft met een strafworp voor de
tegenpartij. Er wordt geen P
genoteerd in dit geval.

Let op

