Stichting Bedrijfhockey
Haagse Regio
REGLEMENT & ALGEMENE VOORWAARDEN
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A

ALGEMENE REGELS

A.1

ORGANISATIE:

A.1.1

De organisatie en de coördinatie van de Bedrijfshockeycompetitie in Den Haag ligt in de handen van de op 10
maart 1992 opgerichte Stichting Bedrijfshockey Haagse Regio (hierna verder te noemen BHR), gevestigd te ’sGravenhage en onder auspiciën van de KNHB.

A.1.2

De uitvoering van deze competitie is door de Stichting opgedragen aan een competitieleider die wordt
bijgestaan door een coördinatie-commissie. Bij belangrijke beslissingen pleegt de competitieleider voorafgaand
overleg met de coördinatie-commissie.

A.1.3

De wedstrijden van deze competitie worden gespeeld volgens het spelreglement veldhockey van de K.N.H.B.,
met uitzondering van de twee volgende aanpassingen:
A.1.3.a Het hoge Backhand-schot (Delis-drive) in de cirkel is NIET toegestaan.
A.1.3.b. In de Mixed poules wordt de Stafhoekslag (strafcorner) vervangen door een Penalty-shoot-out.
A.1.4

De kosten voor deelname aan de competitie zijn:
Huur kunstgrasveld/
:
€ 73 per team per wedstrijd.
Bijdrage organisatie kosten
:
€ 86 per team per seizoen.
Afdracht aan de KNHB
:
€ 110 per team per seizoen.

A.1.5

Voor de bovengenoemde kosten krijgt de teamcoördinator aan het begin van de competitie een factuur
toegezonden. Deze dient uiterlijk 15 september van dat jaar te zijn voldaan, daarna zal het factuurbedrag met €
100,= worden verhoogd!

A.1.6

De bij het officiële inschrijfformulier genoemde coördinator (of een latere officiële vervanger daarvan) is ten
aanzien van de Stichting BHR persoonlijk verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen, die voortvloeien uit
deelname aan de BC.

A.1.7

De stichting is niet verantwoordelijk voor de financiële gevolgen van ongevallen, die zich hebben voorgedaan
voor, tijdens of na wedstrijden die in het kader van de BC worden gespeeld.
De KNHB heeft een Collectieve ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor al
haar leden bij AON. Beide collectieve verzekeringen zijn een aanvulling op de privé
aansprakelijkheidsverzekering en privé ziektekostenverzekering van een hockeyer/-ster. Wanneer de privé
verzekeringen iets niet uitkeren komt deze collectieve verzekering in zicht. Hiervoor moet het ongeval wel direct
op het moment van het ongeval gemeld worden bij AON. Een uitreksel van beide polissen en aanmeld
adressen e.d. zijn op te vragen bij de competitieleider.
Het is van groot belang dat alle bedrijfshockeyers via het LISA-Bedrijfshockey-registratie-systeem zijn
aangemeld, anders zijn zij geen lid van de KNHB en kunnen ze geen aanspraak maken op deze collectieve
verzekeringen van AON !

A.1.8

Primair doel van de competitie is het bevorderen van de sportieve contacten en de gezelligheid tussen de
deelnemers.

“HET GAAT OM HET SPEL, NIET OM DE KNIKKERS”!
A.1.9

Een team dat afziet van (verdere) deelname aan de Bedrijfshockeycompetitie nadat het wedstrijdprogramma is
gemaakt blijft verplicht de deelnamekosten te voldoen.

A.1.10

Alle informatie en gegevens die u ter beschikking worden gesteld voor deelname aan de Haagse Bedrijfshockey
Competitie zijn vertrouwelijk en mogen uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de organisatie en
begeleiding daarvan; genoemde informatie en gegevens mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld
noch voor commerciële noch voor andere doeleinden.
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A.2

RANGLIJST EN UITSLAG:

A.2.1

De ranglijst in de competitie wordt bepaald volgens het totale aantal behaalde punten in de wedstrijden van de
competitie.
Voor het behalen van de punten worden de volgende regels gehanteerd:
bij een gewonnen, respectievelijk verloren wedstrijd krijgt het team dat gewonnen heeft 3 punten en het team
dat verloren heeft 0 punten; bij gelijk spel krijgt elk der beide teams 1 punt.
Voor de ranglijst van de competitie tellen achtereenvolgend: het aantal behaalde wedstrijdpunten, het aantal
gewonnen wedstrijden, het doelsaldo, het aantal doelpunten vóór en tot slot het onderlinge resultaat mee.

A.2.2

Na afloop van een wedstrijd dienen beide aanvoerders samen de uitslag en overige gevraagde
informatie van de wedstrijd in te vullen op het uitslagenformulier welke op de bar zal liggen. Het is van
belang dat beide aanvoerders dit samen doen om eventuele vergissingen te voorkomen.

B

DE WEDSTRIJD

B.1

DUUR:

B.1.1

Een wedstrijd duurt in principe twee maal 35 minuten, onderbroken door een pauze van maximaal 5 minuten.
Hiervan moet worden afgeweken, indien de wedstrijd, om welke reden dan ook, later is begonnen. Dit houdt in,
dat deze teams vóór de aanvangstijd van de volgende wedstrijd het veld moeten hebben verlaten!

B.2

WEDSTRIJDPROGRAMMA:

B.2.1

Het wedstrijdprogramma (met datum, aanvangstijd, speelveld en tegenstander) en evt. aanpassingen hiervan
worden tijdig op onze internetsite www.HGC.nl (onder Bedrijfshockey) bekend gemaakt. Het is daarom raadzaam
deze site, die ook andere mededelingen kan bevatten, minimaal 1x per week te raadplegen.

B.2.2

Een team, dat in een vastgestelde wedstrijd niet of niet volledig (zie ook onder C.2.1.) is opgekomen, wordt 3
wedstrijdpunten in mindering gebracht en verliest deze wedstrijd in principe met 0-1.

B.2.3.

De niet gespeelde wedstrijd wordt in principe niet opnieuw vastgesteld.

B.2.4

Aan een team dat een vastgestelde wedstrijd binnen 2 weken voorafgaande aan de speeldatum afzegt of niet
komt opdagen wordt een boete van € 100,= in rekening gebracht.

B.2.5

Op een team, dat niet (volledig) is opgekomen, blijft de verplichting rusten de kosten van deelname te voldoen.
Eveneens is dit team verplicht de kosten van deelname van het team waartegen zou zijn gespeeld, en dat wel is
opgekomen, te voldoen.

B.2.6

De competitieleider is het recht voorbehouden spelers of teams wegens ruw, onsportief of gevaarlijk spel of
wegens wangedrag uit te sluiten van deelneming aan één of meerdere wedstrijden. De competitieleider kan zo
nodig maatregelen nemen, teneinde het spelniveau van de bedrijfscompetitie te handhaven.

B.2.7

De competitieleider kan het wedstrijdprogramma wijzigen, wat bekend wordt gemaakt op onze internetsite. De
competitieleider hoeft dit niet separaat aan de teams te berichten.

B.3

AFGELASTEN VAN WEDSTRIJDEN DOOR DE COMPETITIELEIDER:

B.3.1

De competitieleider kan vastgestelde wedstrijden afgelasten, indien in verband met de weersgesteldheid of
anderszins spelen op het kunstgrasveld naar zijn oordeel niet verantwoord is.

B.3.2

Deze centrale afgelasting wordt vanaf 15:00 uur, of zoveel eerder als mogelijk is, gepubliceerd op onze
internetsite http://www.hgc.nl/HGC30/bedrijfshockey/.
Het is de verantwoordelijkheid van de teamcoördinatoren c.q. spelers op de betreffende speeldag na
15:00 uur de bovengenoemde internetsite te raadplegen.

B.3.3

Afgelaste wedstrijden worden zo mogelijk opnieuw vastgesteld op een door de competitieleider te bepalen
datum.

B.3.4

Een team dat een vastgestelde wedstrijd afzegt, dient:
a) DIRECT de coördinatoren van de tegenstander TELEFONISCH te informeren.
b) DIRECT de competitieleider te informeren PER E-MAIL (Bedrijfshockey@HGC.nl).
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C

DE SPELERS

C.1

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING AAN DE BEDRIJFSCOMPETITIE:

C.1.1

De spelers van een team, dat onder gemeenschappelijke naam van één bedrijf/instelling deelneemt aan de
Bedrijfscompetitie, dienen een regelmatig, een full- dan wel parttime van tenminste 20 uur per week,
dienstverband te hebben bij het bedrijf/instelling waaronder het team staat ingeschreven bij de leiding van de
Bedrijfscompetitie.

C.1.2

Teams, die zijn samengesteld uit meerdere bedrijven/instellingen en die zijn ingeschreven onder een
verzamelnaam, dienen te voldoen aan de voorwaarde, dat iedere speler een regelmatig, een full- dan wel een
parttime dienstverband, van tenminste 20 uur per week, dient te hebben met het bedrijf/instelling welke onder
de verzamelnaam valt en dat bij de organisatie van de BC d.m.v. het inschrijfformulier bekend is.

C.1.3

Uitgesloten zijn:
- scholieren en studenten (inclusief stagiaires);
- een ieder die niet voldoet aan de voorwaarden, genoemd in de punten C.1.1 en C.1.2.

C.1.4

Niet uitgesloten zijn:
- spelers van een ander team dat deelneemt aan de BHR
- spelers van een team dat deelneemt aan een andere bedrijfshockeycompetitie.

C.1.5

Wijzigingen in een ingeschreven team gedurende het seizoen, dienen, mede in verband met het gestelde in
punt C.1.1 en C.1.2, te worden aangemeld bij de competitieleider, vóórdat deze wijziging op het speelveld wordt
geëffectueerd.

C.1.6

Indien een team niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, kan de competitieleider:
- per wedstrijd, waarbij het team in overtreding is, 3 wedstrijdpunten in het nadeel van het
overtredend team, ongeacht de werkelijke uitslag, in mindering brengen.
- bij herhaalde overtreding het team uitsluiten van deelname aan de BC.

C.2

MINIMUM AANTAL SPELERS PER TEAM; INVALLERS; WISSELEN:

C.2.1

Indien een team met minder dan acht spelers voor een vastgestelde wedstrijd opkomt, vindt de wedstrijd geen
doorgang. Het bepaalde onder B.2.2, B.2.3 en B.2.4 is dan van toepassing.

C.2.2

Per team mogen ten hoogste drie personen, die niet tot dat team behoren, invallen met inachtneming van het
bepaalde onder C.1. De invallende personen dienen, voor wat betreft hun spelkwaliteit, maximaal gelijkwaardig
te zijn aan de spelers die zij vervangen.

C.2.3

In dat geval zijn spelers uitkomende in de Hoofdklasse van de K.N.H.B. uitgesloten.

C.2.4

In een Mixed team kunnen ten hoogste 6 heren als veldspeler worden opgesteld, de keeper kan een dame
of een heer zijn.

C.2.5

Wanneer een team gedurende een gedeelte of een gehele wedstrijd niet aan punt C.2.4 voldoet, wordt:
a. Bij WINST de wedstrijd geacht te zijn geëindigd in een gelijkspel waarbij het aantal doelpunten dat de
andere partij heeft gemaakt bepalend is voor het gelijke spel (voorbeeld: 6-2 wordt 2-2).
b. Bij een GELIJKSPEL de wedstrijd geacht te zijn verloren, doordat een doelpunt wordt afgetrokken
(voorbeeld: 2-2 wordt 1-2) of bij een eindstand van 0-0 een doelpunt wordt bijgeteld (voorbeeld: 0-0 wordt
0-1).
c. Bij VERLIES een extradoelpunt aan de tegenpartij toegekend (voorbeeld: 2-4 wordt 2-5).

C.3

KLEDING EN UITRUSTING VAN DE SPELERS:

C.3.1

De deelnemende teams komen uit in hun standaardtenue, zoals omschreven op het inschrijfformulier.

C.3.2

Indien verwarring in de kleding te verwachten is, trekt het in het wedstrijdprogramma als tweede genoemde
team een shirt of hesje van duidelijk afwijkende kleur aan.

C.3.3

Het kunstgrasveld mag uitsluitend worden betreden met daarvoor geschikte schone sportschoenen, zonder
metalen noppen.

C.3.4

De kleding en/of uitrusting van een keeper mag geen delen bevatten welke letsel aan een tegenstander en/of
schade aan het kunstgrasveld kunnen veroorzaken.
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D

DE ARBITRAGE

D.1

Een wedstrijd moet worden geleid door twee scheidsrechters.

D.2

Ieder team is verplicht er voor te zorgen, dat per te spelen wedstrijd een (bonds)scheidsrechter ter beschikking
wordt gesteld, die de wedstrijd van dit team fluit.

D.2.1

Wanneer een team gedurende een gedeelte of een gehele wedstrijd niet aan punt D.2 voldoet, wordt:
a. Bij WINST de wedstrijd geacht te zijn geëindigd in een gelijkspel waarbij het aantal doelpunten dat de
andere partij heeft gemaakt bepalend is voor het gelijke spel (voorbeeld: 6-2 wordt 2-2).
b. Bij een GELIJKSPEL de wedstrijd geacht te zijn verloren, doordat een doelpunt wordt afgetrokken
(voorbeeld: 2-2 wordt 1-2) of bij een eindstand van 0-0 een doelpunt wordt bijgeteld (voorbeeld: 0-0 wordt
0-1).
c. Bij VERLIES een extradoelpunt aan de tegenpartij toegekend (voorbeeld: 2-4 wordt 2-5).

D.3

De aldus aangewezen scheidsrechters dienen aan de hand van het wedstrijdprogramma tijdig voor de door hen
te fluiten wedstrijden aanwezig te zijn.

E

DE ACCOMMODATIE

E.1

KLEEDGELEGENHEID:

E.1.1

In de heren- en dameskleedkamer bestaat gelegenheid te verkleden en warm te douchen.
De Stichting en/of de Hockeyvereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging
van persoonlijke goederen.

E.2

E.H.B.O.:

E.2.1

In het clubhuis is een verbandtrommel aanwezig.

E.3

CLUBHUIS:

E.3.1

Het clubhuis is minimaal een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd geopend.

E.3.2

Aan het buffet zijn warme en koude dranken, alsmede eenvoudige hapjes (broodjes, hamburgers, frietjes en
uitsmijters) te verkrijgen. Tevens is het mogelijk komplete maaltijden te nuttigen.

F

COMMUNICATIE

F.1

De teamcoördinator is verplicht om de competitieleider tijdig op de hoogte te stellen van:
- verandering van zijn telefoonnummers.
- verandering van het E-mail adres.
- verandering van het correspondentieadres.
- verandering van de teamcoördinatoren.

F.2

De in het voorgaande punt bedoelde informatie dient schriftelijk te worden gericht aan:

E.J. Beukers
Oranjelaan 5
2264 CV LEIDSCHENDAM

E-mail: Bedrijfshockey@HGC.nl

F.3

Indien als gevolg van verzuim van het in de voorgaande twee punten bedoelde, de informatie van de BHR niet
of niet tijdig terecht komt bij de teamcoördinator, is de in gebreke gebleven (ex-)teamcoördinator verplicht tot
vergoeding van de eventuele consequenties van zijn/haar nalaten.

F.4

De competitieleider en coördinatie-commissie zijn niet aansprakelijk, indien zij op enig moment gedurende een
dagdeel niet bereikbaar zijn.
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