Speelgerechtigdheid en invallen Jongens

Najaar 2017

Een team met te weinig spelers mag altijd invallers vragen, indien voldaan wordt aan de hieronder genoemde
voorwaarden.
1. Binnen dezelfde klasse of lager mag ongelimiteerd geleend worden.
2. Lenen uit een hoger spelend team mag alleen als het eigen team geen mogelijkheid heeft tot het regelen van
invallers uit een (voor hun) lager of gelijk niveau spelend team. Lenen uit een hogere klasse mag uitsluitend
als het eigen team 11 of minder spelers heeft (uit eigen team + aanvullend uit lagere of gelijke klasse). Het
eigen team mag dan max. 2 spelers lenen uit een team dat 1 klasse hoger speelt.
3. Invallers moeten altijd voldoen aan de leeftijdsgrenzen
4. Per leeftijdscategorie schuif je 1 klasse op
5. Invallers moeten altijd op het wedstrijdformulier worden vermeldt. Indien er invallers worden geregeld nadat
het wedstrijdformulier is ingevuld of het ter plekke niet mogelijk is om in te voeren, geef dan de namen van de
invallers door aan de scheidsrechters en coach tegenpartij en zorg ervoor dat na de wedstrijd deze invallers
alsnog op het formulier worden vermeld (evt. bij vakje opmerkingen). Alle spelers en invallers horen
voorafgaand aan de wedstrijd op het formulier te staan. Dit ivm de verzekering!
In de tabel staat per team aangegeven uit welke teams er geleend kan worden (volgens regel 1) en uit welke teams er
gelimiteerd geleend mag worden volgens (regel 2).
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JA2/JA3/JB1/JB2/JB3/JB4/JC1/JC2…
JA3/JB2/JB3/JB4
JB3/JB4/JC2
JB2/JB3/JB4/JC1/JC2…
JB3/JB4/JC2/JC3/JC4/
JB4/JC2/JC3/JC4/JD1/JD2/JD3/JD4
JC4/JD2/JD3/JD4
JC2/JC3/JC4/JD1/JD2/JD3/JD4
JC3/JC4/JD1/JD2/JD3/JD4/
JC4/JD2/JD3/JD4/alle 8- en 6-tallen
JD2/JD3/JD4/alle 8- en 6-tallen
JD2/JD3/JD4/alle 8- en 6-tallen
JD3/JD4/alle 8- en 6-tallen
JD4/alle 8- en 6-tallen
Alle 8- en 6-tallen

Lenen toegestaan
volgens regel 2 en 3
Jong heren 1 (=H2)
Jong heren 1 (=H2)
JA2/JB2/JC1/Jong heren 1
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Wedstrijden verplaatsen en afgelasten
•
•

•
•

Als een wedstrijd wordt afgelast of gestaakt, neemt de wedstrijdsecretaris zelf contact op met het team om
een nieuwe datum en tijd te plannen om de wedstrijd in te halen.
Als een team onvoldoende spelers heeft:
1
probeer altijd zelf eerst om invallers te zoeken
2
overleg tijdig met de wedstrijdsecretaris om evt een andere wedstrijdtijd te regelen
3
overleg tijdig met de wedstrijdsecretaris om evt een andere wedstrijddatum te regelen
* als er op de site al een wedstrijdtijd is aangegeven is het vrijwel onmogelijk om die te veranderen, een tijd aan het eind van de
wedstrijddag kan soms wel
* neem nooit rechtstreeks contact op met de tegenstander, wedstrijdsecretarissen regelen wijzigingen alleen met elkaar en alleen zij
hebben hierover contact met de KNHB
* Niet op komen dagen levert automatisch een boete op

Als een team een wedstrijd wil afstemmen op een andere wedstrijd (vanwege invallers/scheidsrechters…),
geef dit dan z.s.m. door aan de wedstrijdsecretaris.
Geef de spelers op tijd door op welke dagen er gespeeld wordt, zodat er tijd genoeg is om verzoekjes in te
dienen bij een tegenstander of de eigen wedstrijdsecretaris.
* Let op: eindexamendata/studie-en schoolreizen/wedstrijden in vakanties of lange weekenden

•

Een wedstrijd mag verplaatst worden naar:
- een eerdere datum dan gepland door de week of in het weekend
- een latere datum dan gepland maar wel voor de volgende competitiewedstrijd (uitzondering: landelijke
competities)

