Kick-off
zaalcompetitie 2018-2019

Speeldagen

December: 08/09; 15/16; (22 alleen Topklassen);
Januari: 05/06; 12/13;19/20; 26/27
Februari: 02/03; 09/10; 16/17

DK’s:

junioren: 19 januari, TSC Rotterdam;
senioren 27 januari TUDelft

NK voorrondes junioren in Valkenhuizen, Arnhem 26/27 januari
NK finaledag junioren en senioren in TSC, Rotterdam 02/03 februari

Dispensaties in de zaal

-

-

Dispensaties: zaal volgt in beginsel veld

Competitieleider kan afwijken: oa wanneer dispensatie veld is
vanwege tekort veldspelers

Geen dispensatie in (Sub)topklasse

Spelregelwijzigingen
Geen bankwissel meer
Tot en met afgelopen seizoen wisselden de teams in de rust van bank.
Vanaf komend seizoen blijven de teams in de rust aan de bankzijde
waar ze ook de wedstrijd zijn gestart. De teams wisselen wel nog
steeds van speelhelft en de scheidsrechters blijven staan.
Vrije- of uit push na strafcornersituatie
Net als op het veld mag vanaf komend seizoen een speler, die nog
beschermende kleding draagt naar aanleiding van het verdedigen van
een strafcorner, toch een vrije push of uit push nemen direct na de
strafcornersituatie. Het spel mag dan echter niet worden hervat met
een self pass. Indien een speler met beschermende kleding aan dit
toch doet dan krijgt deze een vrije push tegen als dit buiten de cirkel
gebeurde en een strafcorner wanneer dit binnen de cirkel was.

Arbitrage
Aanwijzen (bonds)scheidsrechters
•

Districtscommissie Bondsarbitrage Zuid-Holland wijst
bondsscheidsrechters aan voor de wedstrijden van:
•

Dames en heren senioren standaard Top en 1e klasse

•

Jongens en meisjes A/B/C junioren Topklasse

• De overige senioren en junioren nemen zelf een
bevoegde C-scheidsrechter mee die de wedstrijd van het
eigen team fluit samen met een collega van de
tegenstander.
• De Jongste Jeugd neemt een spelleider mee die de
wedstrijd van het eigen team begeleidt samen met
een collega van de tegenstander.

Speelgerechtigheid zaal

Teambepaling: 1e 5 wedstrijden wordt het team bepaald. Indien een
speler/ster 3 x voor een team uitkomt, geldt dat per direct als
zijn/haar team
Combiteams alleen in combi poules !:
❖ invallen bij het combi (1/2)-team (bv. JB1/2)
❖ 1e -lijns team mag niet invallen bij een lager (spelend) team dan
het combi (1/2)-team
❖ 2e –lijns team (bv. JB2) mag invallen bij het combi (1/2)-team en
het 1e -lijns team (bv. JB1)
❖ uit een combi-team mag niet invallen bij een lager (spelend) team
dan het team van herkomst veld

Wedstrijdduur
Alle wedstrijden duren 1x 35 minuten.

Uitzondering zijn de volgende poules welke 2 x 20 minuten
duren.


Dames en heren senioren Standaard: Top, 1e en 2e klasse



Dames en heren Senioren reserve: Top klasse



Jongens en meisjes A/B/C-junioren: Topklasse



Jongens en meisjes 6E (1e jaars E) en 6F geldt 2x 15
minuten.

DWFF

- Controleer op zondag/maandag of alle DWF’s zijn afgerond
- De opmerkingen zijn in eerste instantie bedoeld voor de vereniging
- Wil je dat we aandacht besteden aan een opmerking/wedstrijd?
Stuur dan een mailtje.
- Wanneer ondernemen wij actie? Na ontvangst van een mailtje en bij
mogelijk niet-speelgerechtigde speler/speelster, gestaakte wedstrijd
of als een speler/aanvoerder/team zich niet heeft gedragen.
- Opmerkingen m.b.t. uitslagen die niet correct zijn, worden alleen
opgepakt wanneer wij van beide verenigingen een melding krijgen

Afgelasten van wedstrijden

-

Alleen competitieleiding is bevoegd wedstrijden (centraal) af te
lasten op grond van bijzondere omstandigheden of slecht weer

-

Afgelaste wedstrijden worden in beginsel niet ingehaald

-

Afgelastingenbeleid komt op de KNHB-website
Houdt de KNHB-website in de gaten bij slecht weer

-

Verenigingen zorgen zelf voor communicatie richting halbeheerders
van ‘eigen’ hal (zaalleiding in de eerste ronde)

Wedstrijdduur & Speelregels Jongste Jeugd

Voor de Jongste Jeugd in Zuid Holland zijn de volgende
aanpassingen op de officiële zaalregels van kracht:
• In de 1e jaars E (6E) en 6F duurt een zaalwedstrijd 2 x 15
minuten
• In de 2e jaars E Jongste Jeugd (8E) duurt een
zaalwedstrijd 1x35 minuten
• Geen hoge ballen op doel boven 40 cm/ kniehoogte
• Geen strafcorner bij de 1e jaars E (6E) en 6F
• Geen vliegende keeper

Zaterdag avond competitie

De volgende teams spelen al hun wedstrijden op
zaterdagavond in telkens dezelfde sporthal:
- Dames en Heren Senioren standaard 1e klasse

Aanvangstijd, wedstrijdduur en eindtijd

•

De wedstrijdtijd gaat in op de vastgestelde aanvangstijd
ongeacht of teams en scheidsrechters speelklaar zijn

•

Gedurende de wedstrijd wordt de tijd nooit stil gezet!
ook niet bij blessures (van welke aard dan ook), kaarten
of strafballen.

•

Worden de vastgestelde aanvangstijden in een blok niet
gehaald, dan kan* de zaalleiding de duur van de
wedstrijden inkorten, zodat de vastgestelde eindtijd alsnog
wordt gerealiseerd!

•

Omwille van het strakke tijdschema wordt afgezien van
'shake hands' bij aanvang wedstrijd.

Balken: neerleggen èn opruimen

• De zaalleiding zorgt bij aanvang en aan het einde van het
hockeyprogramma dat de balken resp. neergelegd en
opgeruimd worden.
Let op dat een hal pas vlak voor de eerste wedstrijd opent

• De spelers van beide teams zijn verplicht hierbij hun
medewerking te verlenen.

Zaalschoenen, zaalsticks en keepersuitrusting

•

Schoenen die beschadigingen of strepen op de
speelvloer kunnen achter laten zijn verboden.

•

Het is noodzakelijk om met een speciale zaalhockeystick
te spelen.

•

Keepersuitrustingen die de speelvloer kunnen
beschadigen, zoals metalen gespen, zijn verboden.

Toezicht op (jeugd)teams

•

De begeleider/coach is verantwoordelijk voor het gedrag
van het team gedurende de gehele duur van het verblijf
in de sporthal en

•

… ziet erop toe dat het team zich niet alleen in de zaal
maar ook op de tribunes, in de kantine of het sportcafé
en vooral ook in de kleedkamers behoorlijk gedraagt.

•

Er mag absoluut niet gehockeyd worden in gangen,
kleedkamers of buiten het veld.

•

Bij eventuele schades zal de resp. club/team/ speler/ coach
aansprakelijk worden gesteld.

