BEGRIPPENLIJST
Overal, waar in de delen 1 en 2 van de spelregels “speler”, “spelers”, “aanvaller”, “verdediger”,
“tegenstander”, “hij” of “hem” staat, wordt voor de toepassing van deze spelregels “speelster”,
“speelsters”, “aanvalster”, “verdedigster”, “tegenstandster”, “zij” of “haar” bedoeld.

ZAALCOMPETITIE
5.1

Teams
Van elk team worden acht (8) vrouwen tot startteam verklaard. De andere spelers worden vermeld als
vervangers.
Als een of beide teams onvolledig zijn, kan de wedstrijd alleen beginnen of worden voortgezet als een
opstelling mogelijk is die ervoor zorgt dat in geen vak minder dan drie spelers van elk team staan.
Als er in het geval van een blessure of een speler die met een rode kaart is weggezonden, het aantal
spelers met een directe tegenstander minder is dan het vereiste minimum en vervangers niet
onmiddellijk beschikbaar zijn, kan de scheidsrechter een wijziging in de opstelling toestaan en zelfs
eisen, om te voldoen aan de bovengenoemde voorwaarde.
Als het mogelijk is om op meer dan één manier aan de voorwaarde te voldoen, beslist de
scheidsrechter na de mening gevraagd te hebben van beide coaches. Hij moet proberen een oneerlijk
voordeel voor een van de twee partijen te vermijden en het aantal wijzigingen zo beperkt mogelijk te
houden.
Als een team een speler niet in het veld heeft gebracht, of hij ontbreekt om goede redenen
(bijvoorbeeld een blessure of omdat de andere partij geen volledig team heeft opgesteld), dan heeft
het team altijd het recht om deze speler in het veld te brengen, maar dit telt als een van het maximale
aantal toegestane vervangingen. Als beide partijen onvolledig zijn, moet de aanvoerder van het
bezoekende team zijn spelers zo plaatsen dat het aantal spelers zonder directe tegenstander minimaal
is.

6.6

Een tegenstander van het andere geslacht te hinderen bij het gooien van de bal
n.v.t.

VELDCOMPETITIE
1.2

Speelveld
De afmetingen van het speelveld zijn maximaal 50 x 25 m en minimaal 40 x 20 m, verdeeld in twee
gelijke vakken door een middellijn parallel aan de uiteinden van het veld (zie afbeelding 1).

1.3

Grenslijnen
Het speelveld wordt begrensd door de grenslijnen bestaande uit de eindlijnen, de zijlijnen en de
middellijn, afgebakend door duidelijk zichtbare lijnen, 3,0 - 5,0 cm breed (zie afbeelding 1).
Op grasvelden worden grenslijnen bepaald door linten die strak en vlak op de grond zijn bevestigd.

3.1

Jurytafel
n.v.t.

3.2

Tijdklok
Een tijdklok bestaat uit een tijdsaanduiding en mogelijk een geluidssignaalzoemer. De tijdsaanduiding
moet buiten het grensgebied worden geplaatst op een plek die duidelijk zichtbaar is vanaf het
bankengebied en de toeschouwers.

3.3

Schotklok
n.v.t.

3.4

Scorebord
Een scorebord geeft de score weer. Het scorebord moet buiten het grensgebied worden geplaatst op
een plek die duidelijk zichtbaar is vanaf het bankengebied en toeschouwers.

4.6

Scheidsrechter
a) het vaststellen van de geschiktheid van het speelveld, materiaal en uitrusting
Voorafgaand aan de wedstrijd stelt de scheidsrechter vast dat alle omstandigheden (volgens hoofdstuk
1, 2 & 3) aan de eisen voldoen en dat deze omstandigheden tijdens de wedstrijd worden gehandhaafd.
Hij mag in dit opzicht geen slordigheid tolereren.
Gevaarlijke obstakels rondom het speelveld of een erg glad veldoppervlak zijn redenen om de
wedstrijd niet te starten.
De scheidsrechter moet zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot blessures en
ziektes die de spelers kunnen oplopen als gevolg van ongunstige omstandigheden in het speelgebied.
Hij mag ervan uitgaan dat de spelers in goede gezondheid verkeren.

4.8

Juryvoorzitter
n.v.t.

4.9

Tijdwaarnemer
n.v.t.

4.10

Schotklokbediener
n.v.t.

4.11

Scorewaarnemer
De scorewaarnemer is verantwoordelijk voor het bijhouden van de score van de wedstrijd en bedient
het scorebord, volgens 5.5.

5.1

Teams
Van elk team worden acht (8) vrouwen tot startteam verklaard. De andere spelers worden vermeld als
vervangers.
Als een of beide teams onvolledig zijn, kan de wedstrijd alleen beginnen of worden voortgezet als een
opstelling mogelijk is die ervoor zorgt dat in geen vak minder dan drie spelers van elk team staan.
Als er in het geval van een blessure of een speler die met een rode kaart is weggezonden, het aantal
spelers met een directe tegenstander minder is dan het vereiste minimum en vervangers niet
onmiddellijk beschikbaar zijn, kan de scheidsrechter een wijziging in de opstelling toestaan en zelfs
eisen, om te voldoen aan de bovengenoemde voorwaarde.

Als het mogelijk is om op meer dan één manier aan de voorwaarde te voldoen, beslist de
scheidsrechter na de mening gevraagd te hebben van beide coaches. Hij moet proberen een oneerlijk
voordeel voor een van de twee partijen te vermijden en het aantal wijzigingen zo beperkt mogelijk te
houden.
Als een team een speler niet in het veld heeft gebracht, of hij ontbreekt om goede redenen
(bijvoorbeeld een blessure of omdat de andere partij geen volledig team heeft opgesteld), dan heeft
het team altijd het recht om deze speler in het veld te brengen, maar dit telt als een van het maximale
aantal toegestane vervangingen. Als beide partijen onvolledig zijn, moet de aanvoerder van het
bezoekende team zijn spelers zo plaatsen dat het aantal spelers zonder directe tegenstander minimaal
is.

5.2

Speeltijd
Een wedstrijd wordt gespeeld in twee (2) helften van 30 minuten.

6.6

Een tegenstander van het andere geslacht te hinderen bij het gooien van de bal
n.v.t.

6.16

De toegestane tijdslimiet in de aanvalsvak te overschrijden
n.v.t.

