WEDSTRIJDREGLEMENT NZVB
1.

De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de NZVB. Zie “Spelregels NZVB”.

2.

De competitieleider van de NZVB stelt de indeling van de poules samen.

3.

De wedstrijden worden gespeeld in een door of namens het bestuur van de NZVB aangewezen
zaal in Eindhoven en omgeving.

4.

De wedstrijden worden gespeeld met de door de NZVB beschikbaar gestelde ballen. Voor
aanvang van de wedstrijd keurt de scheidsrechter deze bal.

5.

De speeltijd is 2 x 20 minuten met een pauze van maximaal 5 minuten. Zie Artikel 6 van de
“Spelregels NZVB”.

6.

Het totaal aantal per wedstrijd te behalen punten bedraagt 3.
Voor een gewonnen wedstrijd 3 punten, bij een gelijk spel elke partij 1 punt.

7.

Komen 2 of meer teams na het behalen van een gelijk aantal wedstrijdpunten in aanmerking
voor de eerste plaats in de eindstand, dan is het doelsaldo beslissend, indien nog gelijk, dan
beslist de meest gescoorde doelpunten, is dit ook gelijk dan beslist het verschil van de twee
tegen elkaar gespeelde wedstrijden.

8.

Indien 2 teams, welke tegen elkaar uitkomen, dusdanige tenues dragen die verwarring kunnen
veroorzaken, dan is de in het programma eerstgenoemde team verplicht te zorgen voor shirts
(of hesjes) van een afwijkende kleur.

9.

De speelvloer mag alleen betreden worden met zaalsportschoenen, dus geen noppen of ribbels.
De zool mag geen strepen op de vloer nalaten. Dit geldt voor spelers, coaches, lijnrechters,
scheidsrechters en tijdwaarnemers.

10. Een aanvoerder van een team aangegeven op het wedstrijdformulier is verplicht om tijdens de
wedstrijd een aanvoerdersband te dragen, welke in kleur afwijkt van het tenue.
11. De aanvoerder en/of de coach is/zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn
medespelers. Hij dient er zorg voor te dragen dat de wedstrijd ordelijk verloopt.
12. De scheidsrechter maakt voor aanvang van de wedstrijd duidelijke afspraken met de
aanvoerders en lijnrechters.
13. Bij het nemen van strafschoppen is de beslissing van de scheidsrechter bindend.
14. Alle teams zijn verplicht om voor een competente lijnrechter te zorgen.
Hij/zij moet lid zijn van de NZVB en dus in het bezit zijn van een geldige legitimatiekaart.
15. Teams uitkomend in de Top- en de Hoofdklasse zijn in principe verplicht om voor een
competente coach te zorgen. Bij afwezigheid van een coach neemt de aanvoerder deze rol op
zich. Indien de scheidsrechter beoordeeld dat een coach op de bank vereist is kan hij de
aanvoerder verplichten om het veld te verlaten voor 2 of 5 minuten en de rol van coach op zich
te nemen ter voorkoming van escalatie. Een vervanger mag het veld betreden. Indien door de
aanvoerder niet wordt meegewerkt kan de wedstrijd door de scheidsrechter als niet gespeeld en
dus met 5-0 verloren worden verklaard voor dat team dat qua coaching in gebreke is gebleven.
Een coach moet te allen tijde lid zijn van de NZVB en dus in het bezit zijn van een geldige
legitimatiekaart.
16. Het coachen van teams vanaf de spelersbank is enkel toegestaan door de persoon die als
coach op het wedstrijdformulier staat vermeld
17. Op of bij de spelersbank mogen enkel personen aanwezig zijn die op het wedstrijdformulier
staan en in het bezit zijn van een geldige legitimatiekaart van de NZVB.

Wedstrijdreglement NZVB versie2.2 sep2016.docx

Pagina 1/3

18. Indien een team 5 minuten na de vastgestelde aanvangstijd met minder dan 4 spelers op het
speelveld aanwezig is, dan wordt geacht dat dit team niet is opgekomen. De wedstrijd wordt dan
met 5–0 verloren verklaard voor het niet opgekomen team. Daarbij krijgen zij een boete van
€ 100,- en worden er 3 winstpunten in mindering gebracht.
Bij het niet opkomen van beide teams worden beide gestraft met een boete van € 100,- en bij
ieder team worden er 3 winstpunten in mindering gebracht.
19. Indien tijdens het spelen van een wedstrijd het aantal van 4 spelers definitief niet wordt gehaald,
wordt de wedstrijd gestaakt. De wedstrijd wordt dan als verloren verklaard en de eindstand
wordt bepaald op 5-0 in het nadeel van het team in ondertal. In het geval dat deze uitslag in het
voordeel is van het team in ondertal geldt de stand op het moment van staken als einduitslag.
20. Voor aanvang van de wedstrijd moet het volledig ingevulde wedstrijdformulier, de
legitimatiekaarten van de op het wedstrijdformulier vermelde spelers en de stamkaart van het
team aan de scheidsrechter/tijdwaarnemer worden overhandigd.
21. Indien er van een team geen legitimatiekaarten aanwezig zijn, dan heeft dat betreffende team
de wedstrijd verloren met 5–0 (er mag dan wel vriendschappelijk gespeeld worden).
Indien het team kans ziet voor het verstrijken van de wedstrijd alsnog de legitimatiekaarten aan
de scheidsrechter/tijdwaarnemer te overhandigen, wordt de wedstrijd beschouwd als
reglementair gespeeld.
Indien er niet officieel wordt gespeeld, wordt het betreffende team beboet met een bedrag van
€ 100,- en worden er 3 winstpunten in mindering gebracht.
Zonder in het bezit te zijn van een legitimatiekaart is men niet gerechtigd te spelen
(ongerechtigde speler).
22. Indien een team gebruik heeft gemaakt van een of meer ongerechtigde spelers, dan wordt de
wedstrijd met 5 – 0 verloren verklaard en wordt voor elke ongerechtigde speler een boete van
€ 35,- opgelegd.
23. Direct na afloop van de wedstrijd moeten de wedstrijdformulieren door de aanvoerders van
beide partijen bij de scheidsrechter/tijdwaarnemer worden getekend.
Een ieder is gerechtigd te reclameren over het meespelen van ongerechtigde spelers. Een
dergelijk verzoek moet schriftelijk geschieden bij het bestuur van de NZVB
De scheidsrechter/tijdwaarnemer moet de legitimatiekaarten vergelijken met de namen en de
nummers op het wedstrijdformulier en de stamkaart.
Tevens dient de scheidsrechter/tijdwaarnemer de legitimatiekaarten in te houden, indien deze
onregelmatigheden vertonen (b.v. geen recente pasfoto enz.).
De scheidsrechter/tijdwaarnemer is wel verplicht dit aan de aanvoerder mede te delen.
24. De scheidsrechters/tijdwaarnemers worden aangesteld door de NZVB.
Door het aanvaarden van een aanstelling verplichten de scheidsrechters zich tot het naleven
van de door de NZVB vastgestelde reglementen
Een scheidsrechter welke niet in functie is, maar wel in de zaal aanwezig, mag als lijnrechter
fungeren, op vertoon van zijn/haar legitimatiekaart.
Bij het niet opkomen van de scheidsrechter en tijdwaarnemer kan de geplande wedstrijd geen
doorgang vinden. De vervallen wedstrijd zal door de competitieleider opnieuw worden
ingepland.
25. Een scheidsrechter is gerechtigd aan een persoon een tijdstraf toe te kennen of hem uit de zaal
te doen verwijderen. Bij een zaalverwijs is de scheidsrechter/tijdwaarnemer verplicht de
legitimatiekaart van de betrokkene in te nemen, een strafrapport op te maken en dit rapport,
inclusief legitimatiekaart binnen 2 werkdagen op te sturen naar de Strafcommissie.
Dit houdt automatisch in dat de betrokkene de eerstvolgende wedstrijd is geschorst in
afwachting van de uitspraak van de Strafcommissie.
Deze commissie verplicht zich binnen 10 werkdagen na ontvangst van het strafrapport de
contactpersoon van het team schriftelijk in kennis te stellen van de uitspraak.
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26. Indien een team stopt met de wedstrijd, waardoor de scheidsrechter niet anders kan dan de
wedstrijd officieel te staken, wordt de wedstrijd met 5-0 verloren door het betreffende team, 3
wedstrijdpunten in mindering gebracht en een boete van € 30,- opgelegd.
27. Het is een speler, coach of lijnrechter niet toegestaan om tijdens de wedstrijd de zaal te
verlaten, zonder hiervan de tijdwaarnemer/scheidsrechter in kennis te stellen.
28. Bij staking van een wedstrijd door de scheidsrechter wegens onregelmatigheden, wordt de
beslissing overgelaten aan de strafcommissie.
29. Tegen beslissingen van de scheidsrechter is tijdens de wedstrijd geen protest mogelijk.
30. Bij een ernstig ongeval wordt aan de scheidsrechter overgelaten of de wedstrijd gestaakt zal
worden. Deze staking moet vermeld worden op het wedstrijdformulier met een aanduiding van
de tijd die gespeeld is. Het bestuur van de NZVB beslist in een later stadium of deze wedstrijd
wordt uit- of overgespeeld.
Ongevallen moeten binnen 24 uur bij het secretariaat worden gemeld. Dit in verband met de
melding aan de verzekeringsmaatschappij.
31. Afmelding wedstrijd
De volgende regels gelden bij het verzetten van een wedstrijd:
 Het verzetten van een wedstrijd is één keer per seizoen mogelijk indien de aanvraag
schriftelijk 3 weken voor aanvang van de wedstrijd is ingediend bij de competitieleider. De
wedstrijd wordt in de hierboven genoemde gevallen door de competitieleider opnieuw
ingepland. De kosten voor het opnieuw inplannen bedragen € 25,- Hierbij kan geen
rekening gehouden worden met eventuele speelvoorkeuren i.v.m. beschikbaarheid van
zalen.
 De wedstrijden met afmeldingen korter dan 3 weken voor geplande aanvang, het met te
weinig spelers (zie wedstrijdreglement artikel 11) aanwezig zijn of helemaal niet op komen
dagen, wordt niet opnieuw gespeeld. De wedstrijd wordt met 5-0 verloren, het betreffende
team krijgt drie punten in mindering en er wordt € 100,- in rekening gebracht.
Betalingen dienen voldaan te zijn voor aanvang van de eerstvolgende te spelen wedstrijd. Dit
kan via een betaling op onze bankrekening of contant op het bondsbureau tussen 19.00 en
20.00 uur op maandagavond.
32. Bij het uit het veld sturen van spelers en/of coach en/of lijnrechter is de
scheidsrechter/tijdwaarnemer verplicht direct na het gebeuren de legitimatiekaart van de
betreffende persoon in te nemen, een strafrapport in te vullen en dit rapport met de
legitimatiekaart op te sturen aan de strafcommissie.
Dit houdt in dat de gestrafte persoon ongeacht zijn overtreding automatisch de eerstvolgende
wedstrijd is geschorst in afwachting van de uitspraak van de strafcommissie.
Deze commissie verplicht zich binnen 14 dagen na het voorgevallene of binnen de tijd van het
spelen van de tweede wedstrijd na het voorgevallene de contactpersoon van het team van de
uitspraak schriftelijk in kennis te stellen.
33. Bij problemen die zich voordoen en niet in dit reglement staan vermeld, is het dagelijks bestuur
van de NZVB gemachtigd om zich hierover uit te spreken.
34. Op de Algemene Ledenvergadering van 12 september 2005 is de volgende maatregel
aangenomen:
Tijdstraffen, gedurende het lopende seizoen opgelegd, worden door het secretariaat verwerkt.
Bij het bereiken van 10 strafminuten volgt een schorsing van 1 bindende wedstrijd. Een speler
welke 20 strafminuten bereikt wordt uitgesloten voor 3 bindende wedstrijden.
De eerste 10 minuten worden hierin meegenomen.
Er wordt geen legitimatiekaart ingenomen.
De contactpersoon van het betreffende team en de hoofdscheidsrechter worden door het
secretariaat van deze schorsing in kennis gesteld.
Bekerwedstrijden zijn uitgesloten van deze maatregel.
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