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A ALGEMEEN 

 

A 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

 

A.1.1 Het Algemeen Wedstrijdreglement (AW) van de NBB geldt ook als basis voor de organisatie 

en daarmee verbandhoudende zaken van wedstrijden, die georganiseerd zijn door het 

bestuur van Rayon Zuid. In dit AW-supplement is de specifieke aanvullende reglementering 

vermeld. 

 

A.1.2 Wijzigingen in dit AW-supplement, inclusief het besluit over de ingangsdatum, kunnen 

slechts worden aangebracht na een door de Algemene Vergadering van Rayon Zuid 

genomen besluit met een gewone meerderheid van stemmen. 

 

A 1.3 Wijzigingen in dit AW-supplement dienen ten minste drie maanden voor de aanvang van 

een speelseizoen te zijn gepubliceerd in het officiële mededelingenblad van Rayon Zuid, 

tenzij de Algemene Vergadering hierover uitdrukkelijk een afwijkende beslissing neemt. 

 

A 1.4 Dit AW-supplement mag niet in strijd zijn met het Algemeen Wedstrijdreglement van de 

NBB, behoudens toestemming van het Bondsbestuur. 

 

A 2 COMPETITIES 

 

A 2.1 Het Rayonbestuur organiseert binnen het speelseizoen (gewone) competities. Een 

competitie is een samenhangende reeks wedstrijden tussen teams, die in dezelfde klasse 

zijn ingedeeld. 

 

A 2.2 Daarnaast organiseert het Rayonbestuur jaarlijks de Competitie Eindtoernooien voor U16, 

U14, U12 en U10 en de Kwalificatietoernooien voor de Nederlandse 

Jeugdkampioenschappen voor U16, U14 en U12. 

 

A 2.3 Eventuele door het Rayonbestuur georganiseerde bekercompetities en/of toernooien 

worden bij bestuursbesluit afzonderlijk van dit reglement geregeld. 

 

 

B SPELERS 

 

B 1 SPELERSKAARTEN 

 

B 1.1 Spelers moeten in het bezit zijn van een geldige spelerskaart afgegeven door het Rayon-

bestuur. Deze spelerskaart heeft een geldigheidsduur van 5 jaar na datum van afgifte. 

 

B 2 DISPENSATIES BETREFFENDE LEEFTIJDSGROEPEN 

 

B 2.1 Voor de leeftijdsgroepen wordt verwezen naar het Algemeen Wedstrijdreglement van de 

NBB. 

 

B 2.2 Dispensatie betreffende de leeftijdsgroepen kan worden verleend door de Rayon Jeugd-

commissie. 
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B 2.3 Dispensatie voor een speler om uit te komen in een lagere leeftijdsgroep dan die, waartoe 

hij volgens zijn leeftijd behoort, dient voor 1 juni voorafgaande aan het speelseizoen te 

worden aangevraagd, tenzij het een nieuw lid betreft. 

 Deze dispensatie wordt alleen verleend voor het laagste team van een club in de 

betreffende leeftijdsgroep. 

 

B 2.4 Indien dispensatie voor een lagere leeftijdsgroep wordt verleend, dan verliest het team, 

waarin de betreffende speler uitkomt, het recht op promotie en kampioenschap. 

 

B 2.5 Dispensatie voor een lagere leeftijdsgroep kan niet worden verleend voor een speler, die 

wil uitkomen in de Landelijke Competities of de Rayon Hoofdklasse. 

 

B 2.6 Dispensatie voor een oudere leeftijdsgroep is niet nodig voor een speler, die uit wil komen 

in een team in de naasthogere leeftijdsgroep, dan die waartoe hij volgens zijn leeftijd 

behoort. 

 

B 2.7 Dispensatie voor een oudere leeftijdsgroep wordt slechts verleend voor één bepaald team. 

Een speler aan wie dispensatie wordt verleend, mag in de competitie alleen in het team 

uitkomen, waarvoor dispensatie is verleend en in teams in de leeftijdsgroep daaronder. Hij 

is niet meer speelgerechtigd in een team waar hij volgens zijn leeftijd wel zou mogen 

spelen. In tegenstelling tot het voorgaande is een speler wel speelgerechtigd voor een 

vertegenwoordigend Rayon- en/of NBB-team in zijn eigen leeftijdsklasse. 

 

B 2.8 Dispensatie-aanvragen voor een oudere leeftijdsgroep dienen te worden vergezeld van een 

verklaring van geen bezwaar van de ouders/verzorgers van de betrokken speler. 

 

B 2.9 Voor iedere dispensatie-aanvraag voor een lagere leeftijdsgroep is de heffing € 5,-. 

 

B 2.10 Beroep tegen het niet verlenen van een dispensatie door de Rayon Jeugdcommissie kan 

schriftelijk worden aangetekend bij het Rayonbestuur. Dit beroep moet voorzien zijn van 

een duidelijke toelichting. 

 

 

B 3 TEAMOPGAVEN 

 

B 3.1 Een club dient uiterlijk drie weken voor aanvang van de eerste wedstrijd van de competitie 

in Rayon Zuid er voor te zorgen, dat een teamopgave van alle aan de competitie 

deelnemende teams van de club door het Rayonbestuur ontvangen is. Deze opgave dient 

plaats te vinden op de door het Rayonbestuur aangegeven wijze. 

 

B 3.2 De opgave van alle teams van een club dient gelijktijdig te geschieden, tenzij het Rayon-

bestuur anders beslist. 

 

B 3.3 Indien van een team de in B 3.1 bedoelde teamopgave niet is ontvangen, kunnen de door 

dat team gespeelde wedstrijden verloren worden verklaard. 

 

B 3.4 Per team dienen minimaal 7 spelers te worden opgegeven met uitzondering van het 

laagste team per leeftijdsgroep. Bankspelers tellen mee bij het lagere team wat betreft het 

minimum van 7 spelers. 
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B 3.5 Een club, die een speler opgeeft van wie bekend is dat hij niet beschikbaar is, of die anders-

zins niet te goeder trouw een teamopgave doet, kan door het Rayonbestuur een boete 

worden opgelegd. 

 

B 3.6 Indien een speler is opgegeven voor een team, waarvoor die speler ongerechtigd is, kan de 

club voor die speler een gewijzigde teamopgave indienen. Deze opgave gaat in 3 x 24 uur 

na ontvangst van de gewijzigde teamopgave. 

 

B 3.7  Eenmaal per maand kan een gewijzigde teamopgave ingediend worden. De wijziging gaat 

in op de eerste dag van de volgende maand, mits de wijziging voor de eerste van die maand 

ontvangen is. 

 

B 3.8  De laatste wijziging van de teamopgave kan in december plaatsvinden. De teamopgave 

geldend voor de maand januari geldt tevens voor de rest van het lopende speelseizoen. 

 Teams, die gaan deelnemen aan een tweede competitie die na 1 januari start, mogen een 

gewijzigde teamopgave met betrekking tot die teams doen tot de start van de tweede 

competitie. Deze geldt dan voor de rest van het seizoen. 

 

B 3.9  Een speler, die als gewoon lid bij het Rayonbestuur is aangemeld en wiens naam niet op de 

teamopgave is vermeld, wordt tot de ingangsdatum van de volgende teamopgave geacht 

te behoren tot het laagste team van de club in de betreffende leeftijdsgroep. 

 

B 3.10  Indien twee teams van één club zijn ingedeeld in dezelfde Rayon Hoofdklasse of Rayon 

Overgangsklasse, dan mogen op de teamopgave van het hoogste team geen spelers uit het 

andere team als bankspeler worden opgegeven. 

 

 

C OVERSCHRIJVINGSBEPALINGEN 

 

C 1 OVERSCHRIJVINGEN BINNEN RAYON ZUID 

 

C 1.1 Dit hoofdstuk geldt alleen voor spelers van clubs in Rayon Zuid, die willen overschrijven 

naar een andere club in Rayon Zuid, waarvoor zij binnen twaalf maanden na de 

overschrijving niet uit zullen komen in wedstrijden in de Landelijke Competities. 

 Voor andere overschrijvingen wordt verwezen naar het Algemeen Wedstrijdreglement. 

 

C 1.2 De algemene overschrijvingsbepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement zijn ook van 

toepassing voor overschrijvingen binnen Rayon Zuid. 

 

C 1.3 Een speler, die na 1 juli nog niet in gewone wedstrijden is uitgekomen, kan tijdens het 

speelseizoen overschrijven. Hij dient aan zijn nieuwe club een schuldvrijverklaring te 

overleggen. 

 

C 1.4 Een speler, die na 1 juli in gewone wedstrijden is uitgekomen, kan tijdens het speelseizoen 

overschrijven, wanneer hij zich elders vestigt op een afstand van de vestigingsplaats van 

zijn oude club, die naar het oordeel van het Rayonbestuur te groot is. Hij dient aan zijn 

nieuwe club een schuldvrijverklaring te overleggen, waarop tevens door het Rayonbestuur 

voor akkoord is getekend. 
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C 1.5 Een speler, die na 1 juli in gewone wedstrijden is uitgekomen, kan overschrijven binnen 

twee maanden, nadat hij schriftelijk door zijn club is geïnformeerd over de inhoud en vorm 

van de door hem op wedstrijdkleding en/of spelattributen te dragen reclame, indien hij 

daarmee niet akkoord gaat. Hij dient aan zijn nieuwe club een schuldvrijverklaring 

overleggen. 

 

C 1.6 De formulieren voor schuldvrijverklaringen zijn verkrijgbaar bij het Rayonbureau. De 

heffing voor de schuldvrijverklaring is € 2,50. Indien de schuldvrijverklaring wordt 

gedownload van de site van het Rayon wordt op deze heffing een korting verleend van 

€ 2,50. 

 

C 1.7 Een speler kan slechts eenmaal per speelseizoen overschrijven. 

 

C 1.8  In gevallen, waarin toepassing van dit hoofdstuk niet in het belang is van de betrokkene 

en/of het basketballbelang in het algemeen, kan het Rayonbestuur alsnog toestemming tot 

overschrijving verlenen. 

 

 

D WEDSTRIJDEN 

 

D 1 SPELREGELS 

 

D 1.1 Wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële basketballregels, vastgesteld door de 

FIBA. 

 

D 1.2 Voor wedstrijden georganiseerd door het bestuur van Rayon Zuid kan hiervan worden af-

geweken door het Rayonbestuur. 

 

D 1.3 Bij wedstrijden voor U14, U12, U10 en U8 geldt een verbod op zoneverdedigingen. 

 

D 1.4 Bij wedstrijden voor U12, U10 en U8 bedraagt de speelduur 8x 4 minuten zuivere speeltijd 

m.u.v. de 1
e
 klasse U12 Brabant. 

 

D 1.5 Bij wedstrijden voor U12, U10 en U8 worden geen verlengingen gespeeld, wanneer aan het 

einde van de wedstrijd de stand gelijk is. 

 

D 1.6 Bij wedstrijden in de Kerncompetitie wordt niet gespeeld met de 24-seconden regel. 

 

D 2 NIET OPKOMEN 

 

D 2.1 Indien een team meer dan 15 minuten te laat komt, kunnen de scheidsrechters of de 

andere club besluiten de wedstrijd niet te laten spelen. 

 Tenzij er naar het oordeel van het Rayonbestuur sprake is van overmacht, wordt zulks 

beschouwd als niet opkomen. 

 

D 2.2 Indien een team niet opkomt, wordt de wedstrijd opnieuw vastgesteld. Het betreffende 

team krijgt 2 wedstrijdpunten in mindering. De betreffende club wordt door het 

Rayonbestuur een boete opgelegd. 
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D 3 OPSTUREN WEDSTRIJDFORMULIEREN 

 

D 3.1 De thuisspelende club moet er voor zorg dragen, dat het bovenste exemplaar van de 

wedstrijdformulieren binnen twee werkdagen na de wedstrijd in het bezit is van het 

aangegeven lid van de Rayon Wedstrijdcommissie. 

 Een tweede exemplaar dient binnen dezelfde termijn in het bezit te zijn van het 

aangegeven lid van de Rayon Scheidsrechterscommissie, waarbij het ook mogelijk is om de 

namen van de scheidsrechters die gefloten hebben bij de betreffende wedstrijd per e-mail 

te versturen naar het aangegeven lid van de Rayon Scheidsrechterscommissie. 

 

D 3.2 De wedstrijdformulieren moeten voldoende gefrankeerd worden verzonden. Bij 

onvoldoende frankeren kan het Rayonbestuur een boete opleggen. 

 

D 4  DOORBELLEN UITSLAGEN 

 

D 4.1 De thuisspelende club moet er voor zorg dragen, dat de uitslag van alle wedstrijden binnen 

de daarvoor aangegeven tijdstippen wordt ingevoerd in ISS. 

 

 

E COMPETITIES 

 

E 1 COMPETITIEOPBOUW 

 

E 1.1 De (gewone) competitie in Rayon Zuid is opgebouwd uit Kerncompetities met daarboven 

de Rayoncompetitie. 

 

E 1.2 De competities worden gespeeld in klassen. Een klasse kan onderverdeeld worden in 

nevenklassen, al dan niet regionaal georganiseerd. 

 

E 1.3 De Rayoncompetitie bestaat uit Rayon Hoofdklassen respectievelijk voor senioren, U22, 

U20, U18 en U16. 

Daaronder zijn er twee Rayon Overgangsklassen voor senioren en daaronder Rayon Eerste 

klassen voor herensenioren. 

 

E 1.4 Het Rayonbestuur stelt voor elke (neven)klasse de competitievorm en het aantal te spelen 

wedstrijden vast, gerelateerd aan het aantal ingeschreven c.q. ingedeelde teams met 

inachtneming van het daartoe gereglementeerde. 

 

E 1.5 De teams, die zijn ingedeeld in een (neven)klasse, ontmoeten elkaar ten minste tweemaal, 

respectievelijk in een thuis- en een uitwedstrijd, tenzij het Rayonbestuur anders beslist. 

 

E 2 INSCHRIJVEN 

 

E 2.1 Onder inschrijven wordt verstaan: de verplichting van een club om op de door het Rayon-

bestuur aangeven wijze kenbaar te maken met welk(e) team(s) aan de nieuwe competitie 

zal worden deelgenomen. 
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E 2.2 Inschrijving voor de Rayoncompetitie is mogelijk tot 1 april, terwijl inschrijving voor de 

Kerncompetitie mogelijk is tot 1 juli. Een club kan bij inschrijving tevens wensen kenbaar 

maken, waarmee naar mogelijkheid door het Rayonbestuur rekening zal worden 

gehouden. 

 

E 2.3 Een club kan bij het Rayonbestuur een verzoek indienen om een team in de nieuwe 

competitie in een lagere klasse in te delen. Een verzoek tot lager indelen is voor teams in 

de Rayoncompetitie mogelijk tot 1 april, terwijl dit voor teams in de Kerncompetitie 

mogelijk is tot 1 juli. 

 

E 2.4 De indeling van de ingeschreven teams in (neven)klassen geschiedt door het Rayonbestuur 

met inachtneming van het daartoe gereglementeerde. 

 

E 2.5 Elk tijdig ingeschreven team heeft het recht ingedeeld te worden in die klasse, waarop het 

krachtens het resultaat van de vorige competitie aanspraak kan maken, mits ook 

anderszins wordt voldaan aan de voorwaarden voor deelname. 

 

E 2.6 Indien na indeling van de rechthebbende teams er in een klasse nog plaatsen beschikbaar 

zijn, kan het Rayonbestuur de klasse aanvullen. Voor deze aanvulling komen allereerst in 

aanmerking de hoogst geëindigde degradant uit deze klasse en het hoogst geëindigde niet 

gepromoveerde team uit de eerstvolgende lagere klasse. 

 

E 2.7 Nieuwe teams worden in de laagste klasse ingedeeld, tenzij het Rayonbestuur anders 

beslist. 

 

E 2.8 Ten minste vier weken voor de in E 2.2 genoemde data worden de voorwaarden voor deel-

name bekendgemaakt, voor zover zij niet nader in het Algemeen Wedstrijdreglement van 

de NBB of in dit AW-supplement zijn bepaald. 

 

E 2.9 Voor deelname aan competitie worden jaarlijks bijdragen geheven. Deze bijdragen dienen 

uiterlijk 1 april voor aanvang van de nieuwe competitie gepubliceerd te worden 

 

E 2.10 Aan de competitie kunnen geen teams deelnemen van clubs, die niet voor 1 augustus van 

dat jaar aan hun financiële verplichtingen over het eerste halfjaar hebben voldaan. 

 

E 3 UITSLUITEN 

 

E 3.1 Onder uitsluiten wordt verstaan: een maatregel van het Rayonbestuur, waardoor een 

bepaald team de deelname of verdere deelname aan de competitie wordt ontzegd. 

Uitsluiting heeft betrekking op het lopende speelseizoen. 

 

E 3.2 Het Rayonbestuur kan een team uitsluiten, dat in een competitie driemaal niet is 

opgekomen. 

 

E 3.3 Het Rayonbestuur kan een team uitsluiten op grond van artikel G 2.6.  
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E 3.4 Een club kan een verzoek tot uitsluiting van een team indienen bij het Rayonbestuur. 

 Bij uitsluiting door het Rayonbestuur op verzoek van een club, wordt die club een boete 

opgelegd, die gelijk is aan driemaal de boete voor niet opkomen. Daarnaast kan de club 

belast worden met het bedrag van de aantoonbare kosten van de drie eerstkomende 

vastgestelde wedstrijden. 

 

E 3.5 De gespeelde wedstrijden van een uitgesloten team kunnen als niet gespeeld worden 

beschouwd. 

 

E 3.6 Een uitgesloten team wordt geacht de laatste plaats in de rangschikking te bezetten, maar 

heeft niet de rechten van een degradant. Bij opnieuw inschrijven voor het volgende speel-

seizoen wordt het team ingedeeld in de laagste klasse van de betreffende leeftijdsgroep. 

 

E 4 COMPETITIEPROGRAMMA 

 

E 4.1 Competitieprogramma's moeten ten minste 14 dagen tevoren en eventuele wijzigingen 

hierin minstens één week tevoren aan de betrokken clubs bekendgemaakt worden. 

 

E 4.2 Een verzoek tot wijziging in het competitieprogramma moet met het daarvoor bestemde 

formulier worden ingediend volgens de hiertoe vastgestelde procedure. 

 

E 4.3 Het Rayonbestuur beslist over het al dan niet doorvoeren van een aangevraagde wijziging. 

Voor een doorgevoerde wedstrijdwijziging wordt de club belast met € 2,50. 

 

E 4.4 Wedstrijden dienen op een zodanig tijdstip vastgesteld te worden dat van openbaar 

vervoer gebruik gemaakt kan worden. 

 

E 4.5 Binnen 4 weken na ontvangst van het competitieprogramma dient een club de 

organiserende instantie op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden betreffende de 

data en tijden van de te spelen thuiswedstrijden. Ook onjuistheden in de beschikbaarheid 

c.q. de aanwijzing van de zaal dienen binnen de gestelde termijnen gemeld te worden 

evenals eventuele overtredingen van de bepalingen E 4.10 en E 4.11. Deze termijn 

bedraagt 2 weken, als het een tussentijds competitieprogramma betreft, dat halverwege 

het speelseizoen uitkomt (bestuursvoorstel 2, AV 16 juni 2007). 

 

E 4.6 De kosten, die ontstaan ten gevolge van het niet tijdig melden van de in E 4.5 bedoelde 

onjuistheden, komen ten laste van de club die in gebreke is gebleven. 

 

E 4.7 Het Rayonbestuur kan zelfstandig wedstrijden wijzigen zonder toestemming van de 

desbetreffende clubs, indien dat van belang is voor een goed verloop van de competitie. 

 

E 4.8 Indien in een Rayon Hoofdklasse, een Rayon Overgangsklasse of een Rayon Eerste klasse 

meerdere teams van één club uitkomen, dan moet één onderlinge wedstrijd voor aanvang 

van de competitie gespeeld worden; de tweede wedstrijd moet voor 1 januari gespeeld 

worden. 
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E 4.9 Wanneer in het competitieprogramma nog geen datum voor een wedstrijd is vastgesteld of 

wanneer een wedstrijd niet is doorgegaan op de vastgestelde datum, dan wordt de club via 

het officiële mededelingenblad verzocht om opgave van een datum, waarop de wedstrijd 

kan worden gespeeld. De club dient binnen 4 weken na publicatie deze datum door te 

geven. Bij in gebreke blijven wordt aan de club een boete opgelegd. 

 

E 4.10 Clubs waarvan spelers/speelsters zijn geselecteerd voor deelname aan activiteiten van 

kern- of rayonselecties, mogen aan het rayonbestuur geen thuiswedstrijden voorstellen 

van teams waarin zij deze spelers/speelsters willen laten uitkomen, indien het 

aanvangstijdstip van de thuiswedstrijd valt binnen drie uur na het beëindigen of vier uur 

voor aanvang van een activiteit van een kern- of rayonselectie.  

 Het rayonbestuur zal een dergelijke zaalreservering niet opnemen in het 

competitieprogramma dan wel zal deze daaruit verwijderen met de verplichting voor de 

club om een nieuwe datum en tijd aan te geven. 

  

E 4.11 Clubs waarvan spelers/speelsters zijn geselecteerd voor deelname aan activiteiten van 

kern- of rayonselecties, hebben het recht op het kosteloos laten wijzigen van een 

uitwedstrijd van een team waarin zij deze spelers/speelsters willen laten uitkomen, indien 

het aanvangstijdstip van die uitwedstrijd valt binnen drie uur na het beëindigen of vier uur 

voor aanvang van een activiteit van een kern- of rayonselectie. De club dient een dergelijk 

verzoek in te dienen binnen vier weken, nadat aan de club de wedstrijd en de uitverkiezing 

van de speler/speelster voor de rayon- of kernselectie bekend is gemaakt. 

 

E 4.12 Teneinde clubs in staat te stellen het gestelde onder E 4.10 en E 4.11 uit te voeren, meldt 

het rayonbestuur binnen drie werkdagen na het selecteren per e-mail aan de club, dat een 

speler/speelster van die club is geselecteerd voor een rayon- of kernselectie. Tegelijkertijd 

meldt zij de geplande activiteiten van de rayon- of kernselectie aan de 

wedstrijdsecretarissen van de clubs van de geselecteerde.  

 

E 4.13 Teneinde clubs in staat te stellen het gestelde onder E 4.10 en E 4.11 uit te voeren, 

publiceert het rayonbestuur de programma’s met activiteiten van kern- en rayonselecties 

drie maanden voordat deze activiteiten plaatsvinden. Daarnaast meldt zij deze activiteiten 

aan de wedstrijdsecretarissen van de clubs waarvan bekend is dat zij spelers/speelsters 

hebben uit de rayon- of kernselecties. 

 

E 5 COMPETITIERANGSCHIKKING 

 

E 5.1 Het team dat een wedstrijd wint verkrijgt 2 wedstrijdpunten. Het team dat een wedstrijd 

verliest verkrijgt 0 wedstrijdpunten. 

 

E 5.2 Indien bij een gelijke stand aan het einde van een wedstrijd deze niet wordt verlengd, 

verkrijgt elk team 1 wedstrijdpunt. 

 

E 5.3 De rangschikking wordt bepaald door het verkregen aantal wedstrijdpunten per team. 
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E 5.4 Indien twee of meer teams evenveel wedstrijdpunten hebben, wordt - behoudens het 

bepaalde in E 5.5 - hun onderlinge rangschikking bepaald door achtereenvolgens: 

a. het aantal wedstrijdpunten van de onderling gespeelde wedstrijden; 

b. het doelsaldo (verschil tussen het aantal door een team gescoorde punten en het 

aantal tegen dit team gescoorde punten) van de onderling gespeelde wedstrijden; 

c. het doelgemiddelde (quotiënt van het aantal door een team gescoorde punten en het 

aantal tegen dit team gescoorde punten) van de onderling gespeelde wedstrijden; 

d. het doelsaldo van alle gespeelde wedstrijden; 

e. het doelgemiddelde van alle gespeelde wedstrijden. 

 

E 5.5 Indien twee of meer teams evenveel wedstrijdpunten hebben, terwijl in de onderling 

gespeelde wedstrijden tussen deze teams een team met een reglementaire nederlaag is 

bestraft, dan zal dat bestrafte team als laagste van deze teams worden gerangschikt. 

 

E 5.6 Een team dat in een (neven)klasse als eerste is geëindigd is kampioen, behalve wanneer 

dat team met verlies van rechten speelt. 

 

E 5.7 Indien twee of meer teams in de eindrangschikking gelijk eindigen en deze teams een 

oneven aantal wedstrijden tegen elkaar hebben gespeeld, dan wordt in hun onderlinge 

rangschikking géén rekening gehouden met het resultaat van de eerst gespeelde 

thuiswedstrijd van het team dat in de onderlinge wedstrijden de meeste thuiswedstrijden 

heeft gespeeld. Daarna geldt achtereenvolgens: 

a. Het aantal wedstrijdpunten in de resterende onderling gespeelde wedstrijden. 

b. De doelsaldi van de resterende onderling gespeelde wedstrijden. 

c. Het resultaat van de hierboven uitgesloten onderling gespeelde wedstrijd. 

 

E 6 PROMOTIE EN DEGRADATIE – ALGEMEEN 

 

E 6.1 De kampioenen van de Rayon Hoofdklassen voor senioren, U22, U20 en U18 hebben recht 

op promotie naar de Landelijke Competitie. 

  

De kampioen van de Rayon Hoofdklasse voor U22 heeft het recht op promotie naar de 

heren Rayon 1e klasse (bestuursvoorstel 2, AV 13 juni 2009). 

 

E 6.2 De kampioenen van alle overige (neven)klassen voor senioren promoveren naar de eerst-

volgende hogere klasse. 

 

E 6.3 De kampioenen van de Kern Eerste klassen voor U22, U20, U18 en U16 hebben recht op 

deelname aan een promotiecompetitie, waarvan de twee hoogst geplaatste teams 

promoveren naar de overeenkomende Rayon Hoofdklasse. 

 

E 6.4 Afzien van eventuele promotierechten is niet mogelijk in de klassen voor senioren (met uit-

zondering van de Rayon Hoofdklasse). Het Rayonbestuur kan hiervan dispensatie verlenen, 

wanneer een club voor 1 januari een verzoek hiertoe indient naar aanleiding van 

bijzondere omstandigheden. In dat geval, kan het als tweede geëindigde team in de 

rechten van de kampioen treden. 
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E 6.5 Indien een team in de Rayon Hoofdklasse voor senioren of een jeugdteam geen gebruik 

wenst te maken van een eventueel promotierecht, dan moet de club dit voor 1 januari 

schriftelijk meedelen aan het Rayonbestuur. Indien dat team dan kampioen wordt, kan het 

als tweede geëindigde team in de rechten van de kampioen treden. 

 

E 6.6 In een (neven)klasse met minder dan 10 teams degradeert het als laatste geëindigde team. 

In een (neven)klasse met 10, 11 of 12 teams degraderen het als laatste en het als 

voorlaatste geëindigde team. In een (neven)klasse met meer dan 12 teams wordt het 

aantal degradanten bij bestuursbesluit bepaald. 

 Een uitgesloten team wordt hierbij geacht de laatste plaats te bezetten. 

 

E 6.7 Degradanten hebben het recht ingedeeld te worden in de eerstvolgende lagere klasse. Dit 

recht geldt niet voor teams, die door het Rayonbestuur zijn uitgesloten. 

 

E 7 EXTRA PROMOTIE EN DEGRADATIE 

 

E 7.1 Naast de teams, die volgens E 6 rechtstreeks promoveren of degraderen, kunnen er bij de 

senioren extra teams promoveren of degraderen als gevolg van de hieronder gereglemen-

teerde promotie/degradatiewedstrijden. 

 

E 7.2 Aan de promotie/degradatiewedstrijden nemen de seniorenteams deel, die in de Rayon 

Hoofdklassen, de Rayon Overgangsklassen, de Rayon Eerste klassen en de Kern Eerste 

klassen op de plaats net boven de rechtstreeks gedegradeerde teams zijn geëindigd. Deze 

teams spelen voor klassenbehoud, tenzij de club voor 1 april heeft verzocht het 

betreffende team te laten degraderen.  

 

E 7.3 Daarnaast nemen aan de promotie/degradatiewedstrijden de seniorenteams deel, die in 

de Rayon Overgangsklassen, de Rayon Eerste klassen, de Kern Eerste klassen en de Kern 

Tweede klassen op de tweede plaats zijn geëindigd, tenzij de club voor 1 april heeft 

afgezien van het recht om promotie/degradatiewedstrijden te spelen. 

 

E 7.4 Voor de promotie naar de Rayon Hoofdklassen spelen eerst de nummers 2 van de Rayon 

Overgangsklassen tegen elkaar. De winnaar van deze wedstrijden speelt tegen het in E 7.2 

bedoelde team uit de Rayon Hoofdklasse. 

 

E 7.5 Voor de promotie naar de Rayon Overgangsklassen voor heren wordt een hele competitie 

gespeeld tussen de nummers 2 van de Rayon Eerste klassen. De twee hoogst eindigende 

teams in deze competitie spelen op basis van regionale indeling tegen de in E 7.2 bedoelde 

teams uit de Rayon Overgangsklassen. 

 

E 7.6 Voor de promotie naar de Rayon Overgangsklassen voor dames worden de nummers 2 van 

de Kern Eerste klassen twee aan twee aan elkaar gekoppeld op basis van de regionale in-

deling. De winnaars spelen tegen de in E 7.2 bedoelde teams uit de overeenkomstige 

Rayon Overgangsklassen. 

 

E 7.7 Voor de promotie naar de Rayon Eerste klassen voor heren worden de nummers 2 van de 

Kern Eerste klassen twee aan twee aan elkaar gekoppeld op basis van de regionale 

indeling. De winnaars van deze wedstrijden spelen tegen de in E 7.2 bedoelde team uit de 

overeenkomstige Rayon Eerste klassen. 
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E 7.8 Voor de promotie naar de Kern Eerste klassen voor heren worden de nummers 2 van de 

Kern Tweede klassen twee aan twee aan elkaar gekoppeld op basis van de regionale 

indeling. De winnaars van deze wedstrijden spelen tegen de in E 7.2 bedoelde team uit de 

overeenkomstige Kern Eerste klassen. 

 

E 7.9 Indien er als naast lagere klasse van een Kern Eerste klasse slechts één Kern Tweede klasse 

is, dan speelt de nummer 2 uit deze klasse tegen de in E 7.2 bedoelde team uit de overeen-

komstige Kern Eerste klassen. 

E 7.10 Teams die deelnemen aan promotie/degradatiewedstrijden dienen te bestaan uit spelers, 

die op 1 april voorafgaand aan deze wedstrijden, voor dat team speelgerechtigd waren. 

 

E 7.11 Teams die deelnemen aan de promotie/degradatiewedstrijden ontmoeten elkaar 

tweemaal, respectievelijk in een uit- en een thuiswedstrijd. Het resultaat van beide 

wedstrijden wordt opgeteld. Wanneer het totale resultaat gelijk is, wordt aan het einde 

van de tweede wedstrijd telkens met 5 minuten verlengd, totdat een beslissing is 

verkregen. 

 

E 7.12 Het Rayonbestuur beslist over de nadere organisatie van de te spelen promotie/-

degradatiewedstrijden en publiceert dit voor 1 februari. 

 

E 8 RAYON COMPETITIE EINDTOERNOOIEN 

 

E 8.1 Algemeen 

 

(bestuursvoorstel 1, AV 17 juni 2006) 

 

E.8.1.1.De winnaars van het Competitie Eindtoernooien voor U16, U14 en U12 hebben recht op 

deelname aan de Nederlandse Jeugdkampioenschappen. 

 

E 8.1.2 De organiserende instantie noch de NBB zijn aansprakelijk voor verlies of diefstal van 

eigendommen van deelnemers, begeleiders, scheidsrechters of juryleden, alsmede voor 

eventuele opgelopen letsels of andere ongevallen gedurende de reis naar en van of het 

verblijf in of nabij de speelzaal, waar de Competitie Eindtoernooien plaatsvinden. 

 

E 8.1.3 De Rayon Wedstrijdcommissie stelt jaarlijks nadere regels betreffende de organisatie vast 

(o.a. data, plaats en wedstrijdduur) en deelt deze mee aan betrokkenen. 

 

E 8.2 Deelname 

 

E 8.2.1 Aan het Competitie Eindtoernooi voor U16-jongens zijn de vier hoogst geëindigde teams in 

de Rayon Hoofdklasse verplicht deel te nemen  

Aan de Competitie Eindtoernooien voor U16-meisjes, U14 en U12 zijn de vier hoogst 

geëindigde teams in de Kern Eerste klasse Brabant en de kampioenen van de Kern Eerste 

klasse Limburg en van de Kern Eerste klasse Zeeland verplicht deel te nemen. 

Aan de Competitie Eindtoernooien voor U10 zijn de kampioenen van de Kern Eerste 

klassen verplicht deel te nemen. 

 

E 8.2.2 Een team, dat met verlies van rechten als eerste in een Eerste klasse is geëindigd, wordt 

niet als kampioen aangemerkt en komt niet in aanmerking voor deelname aan het 

Competitie Eindtoernooi. 
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E 8.2.3 Indien een team af wil zien van het recht op deelname aan het Competitie Eindtoernooi, 

dan moet de club dit voor 1 januari van het betreffende speelseizoen schriftelijk aan het 

Rayonbestuur meedelen. 

 

E 8.2.4 In het geval van E 8.2.2 en E 8.2.3 is het Rayonbestuur gerechtigd een vervangend team te 

vragen om de open plaats in te nemen. 

 

E 8.2.5 Indien een team na 1 januari af wil zien van deelname aan het Competitie Eindtoernooi of 

indien een team niet opkomt bij het Competitie Eindtoernooi, kan het Rayonbestuur die 

club een boete opleggen. 

 

E 8.3 Teamopgaven 

 

E 8.3.1 Uiterlijk één week voor de Competitie Eindtoernooien dienen de clubs bij het Rayonbureau 

een opgave te doen van de samenstelling van het deelnemende teams. 

 

E 8.3.2 Naast de namen van de deelnemers dienen op deze teamopgaven de geboortedata en 

spelersnummers te worden vermeld. 

 

E 8.3.3 Bij U16 en U14 dienen per team ten minste 7 spelers en bij U12 en U10 ten minste 

8 spelers te worden opgegeven. 

 

E 8.3.4 Er mogen per team maximaal 14 spelers worden opgegeven. Per wedstrijd mogen 

maximaal 12 van de opgegeven spelers uitkomen. 

 

E 8.3.5 De teamopgaven zijn bindend. Dat wil zeggen dat niet of te laat opgegeven spelers niet 

mogen deelnemen. 

 

E.8.3.6 De teamopgave die geldt voor de competitie geldt ook voor de Competitie Eindtoernooien. 

 

E 8.4 Speelgerechtigdheid 

 

E 8.4.1 Spelers dienen in het bezit te zijn van een geldige spelerskaart en te voldoen aan de 

bepalingen betreffende de leeftijdsgroepen, zoals vermeld in artikel A 5 van het Algemeen 

Wedstrijdreglement van de NBB. 

 

E 8.4.2 De deelnemende teams dienen zich bij aankomst te melden bij de organiserende instantie 

en daar de spelerskaarten te overleggen. Deze worden voor de aanvang van de eerste 

wedstrijd gecontroleerd aan de hand van de teamopgave. De spelerskaarten blijven voor 

de duur van het toernooi ter beschikking van de organiserende instantie. 

 

E 8.4.3 Indien een speler geen spelerskaart kan overleggen en evenmin in staat is zijn identiteit 

met een ander officieel legitimatiebewijs aan te tonen, wordt hem het recht ontzegd aan 

de wedstrijden deel te nemen. 

 

E 8.4.4 Een speler, coach of ploegbegeleider van een team, dat deelneemt aan een Competitie 

Eindtoernooi is niet bevoegd aan het toernooi deel te nemen in de periode, waarin 

betrokkene nog een onvoorwaardelijke straf uitzit. 
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E 8.4.5 Indien een speler of een coach tijdens een Competitie Eindtoernooi een diskwalificerende 

fout begaat, is hij voor de rest van dit toernooi uitgesloten van deelname. Tegen deze 

speler of coach zal een strafzaak aanhangig worden gemaakt bij de TGC, behalve wanneer 

het gaat om een speler uit de U14, U12 of U10. 

 

E 8.5 Niet opkomen 

 

E 8.5.1 De teams dienen 5 minuten voor de geplande aanvang van een wedstrijd bij het 

aangegeven speelveld aanwezig te zijn. Een team dat hierbij in gebreke blijft, wordt 

beschouwd als niet te zijn opgekomen. De betreffende club wordt door het Rayonbestuur 

een boete opgelegd. 

 

E 8.5.2 Indien de kleuren van de officiële tenues van twee teams gelijk of nagenoeg gelijk zijn, dan 

dient het in programma als tweede genoemde team te zorgen voor een ander tenue. Het in 

gebreke blijven wordt beschouwd als niet opkomen. 

 

E 8.5.3 De wedstrijden, waarin een team niet opkomt, worden niet opnieuw vastgesteld; de 

resultaten van de eerder gespeelde en nog te spelen wedstrijden van dit team worden niet 

meegenomen in de eindrangschikking. 

 

E 8.6 Verbod op zoneverdediging 

 

E 8.6.1 Het spelen van een zone-verdediging is verboden. 

 

E 8.6.2 Door de organiserende instantie kunnen - in overleg met de Rayoncommissie Opleidingen - 

deskundigen worden aangewezen, die toezicht houden op de naleving van het verbod op 

het spelen van een zone-verdediging. 

 

E 8.6.3 De scheidsrechters mogen in overleg met de in E 8.6.2 genoemde deskundigen achtereen-

volgens de volgende sancties toepassen bij overtreding van het verbod op zone-

verdediging: 

a. waarschuwing coach; 

b. technische fout coach; 

c. tweede technische fout coach, waarna deze coach gediskwalificeerd wordt; 

d. derde technische fout in dit verband, waarna de wedstrijd wordt gestaakt. 

 De wedstrijd wordt verloren verklaard voor het team dat verantwoordelijk is voor het 

staken. 

 

E 8.7 Acht-spelers regeling 

 

E 8.7.1 Bij U12 en U10 dient een team uit minimaal 8 spelers te bestaan. 

 

E 8.7.2 Gedurende de eerste drie perioden van een wedstrijd dient elke speler minimaal één 

volledige periode in het veld te staan en minimaal één volledige periode op de bank te 

zitten. 

 

E 8.7.3 Indien een team om welke reden dan ook over minder dan 8 spelers kan beschikken, 

worden de betreffende wedstrijden verloren verklaard. 
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E 8.7.4 Indien naar de mening van de organiserende instantie in de eerste drie perioden naar 

behoren aan alle eisen betreffende de 8-spelers regeling is voldaan, kan in de vierde 

periode hiervan worden afgeweken. 

 

E 8.8 Arbitrage en jury 

 

E 8.8.1 De scheidsrechters voor de wedstrijden bij de U16 en U14 worden aangewezen door de 

Rayon Scheidsrechterscommissie. 

 

E 8.8.2 Bij de wedstrijden voor U12 en U10 leveren de clubs van beide teams elk een spelleider. De 

organiserende instantie kan hiervan afwijken en ongebonden spelleiders aanwijzen. 

 

E 8.8.3 Bij alle wedstrijden levert de in het programma als eerste genoemde club de scorer en de 

als tweede genoemde club de timer. 

 

E 9 KWALIFICATIETOERNOOIEN VOOR DE NEDERLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 

 

E 9.1 Algemeen 

 

E 9.1.1 De winnaars van de Kwalificatietoernooien voor U16, U14 en U12 hebben recht op 

deelname aan de Nederlandse Jeugdkampioenschappen. 

 (bestuursvoorstel 1, AV 17 juni 2006) 

 

E 9.1.2 Indien er in een bepaalde leeftijdsgroep geen Kwalificatietoernooi wordt georganiseerd 

heeft de winnaar van het Competitie Eindtoernooi recht op deelname aan deelname aan 

de Nederlandse Jeugdkampioenschappen. 

 

E 9.1.3 De Kwalificatietoernooien worden onder verantwoordelijkheid van het Rayonbestuur 

georganiseerd door de Rayon Wedstrijdcommissie. 

 

E 9.1.4 De kosten voor deelname komen voor rekening van de deelnemende teams (bijv. 

reiskosten). De organisatiekosten komen eveneens voor rekening van de deelnemende 

teams (bijv. zaalhuur en scheidsrechterskosten). 

 

E 9.1.5 De organiserende instantie noch de NBB zijn aansprakelijk voor verlies of diefstal van 

eigendommen van deelnemers, begeleiders, scheidsrechters of juryleden, alsmede voor 

eventuele opgelopen letsels of andere ongevallen gedurende de reis naar en van of het 

verblijf in of nabij de speelzaal, waar de Kwalificatietoernooien plaatsvinden. 

 

E 9.1.6 De Rayon Wedstrijdcommissie stelt jaarlijks nadere regels betreffende de organisatie vast 

(o.a. data, plaats en wedstrijdduur) en deelt deze mee aan betrokkenen. 

 

E 9.2 Deelname 

 

E 9.2.1 Elke vereniging kan deelnemen aan de Kwalificatietoernooien met een team, dat bestaat 

uit spelers die voldoen aan de leeftijdsbepalingen van de betreffende leeftijdsgroep. 
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F PROTESTEN 

 

F 1 DEFINITIES 

 

F 1.1 Een technisch protest is een binnen vijf minuten na afloop van de wedstrijd door de aan-

voerder (of bij jeugdige teams door de coach) van een team ingediend bezwaar, op grond 

van het feit, dat een scheidsrechter of een der assistenten de spelregels onjuist toegepast 

zou hebben. 

 

F 1.2 Een administratief protest is een binnen drie werkdagen na afloop van de wedstrijd door 

de aanvoerder van een team of door een clubbestuur ingediend bezwaar tegen een 

vermeend onjuist bijgehouden score op het wedstrijdformulier. 

 

F 1.3 De Rayon Protestcommissie is een commissie van het bestuur conform artikel 4.1 van het 

Huishoudelijk Reglement van Rayon Zuid. 

 

F 2 TECHNISCHE PROTESTEN 

 

 Indiening 

 

F 2.1 In geval van een technisch protest dient de aanvoerder van het protesterende team zijn 

handtekening te plaatsen in het daartoe bestemde vakje aan de voorzijde van het 

wedstrijdformulier. In geval van U16 wedstrijden of jonger, dient de coach voor protest te 

tekenen. 

Tevens dient de ondertekenaar de scheidsrechters en de aanvoerder van de tegenpartij 

mede te delen tegen welk feit wordt geprotesteerd. De hoofdscheidsrechter is verplicht dit 

in het kort op het wedstrijdformulier aan te tekenen, waarna beide aanvoerders dit voor 

kennisgeving dienen te tekenen. Weigering hiervan door de aanvoerder van de tegenpartij 

dient eveneens door de hoofdscheidsrechter op het wedstrijdformulier te worden 

aangegeven. 

 

F 2.2 Het protesterende team moet ten tijde van het gewraakte feit alles, wat redelijkerwijs 

verwacht kan worden, gedaan hebben ter voorkoming van een uiteindelijk protest. 

 

F 2.3 De formele indiening van een technisch protest heeft plaats, indien het bestuur waartoe 

het protesterende team behoort binnen vijf werkdagen na afloop van de wedstrijd daarvan 

een volledig toegelicht bericht zendt aan de secretaris van de Rayon Protestcommissie. Dit 

kan schriftelijk of per e-mail gebeuren. In het laatste geval dient toezending te gebeuren 

vanaf een adres, waarvan bij Rayon Zuid bekend is dat dit toebehoort aan een van de 

bestuursleden van de protesterende vereniging. 

 

F 2.4 Nalatigheid van tijdige indiening van het protest wordt beschouwd als niet-indiening. 

 

F 2.5 Een schriftelijk ingediend protest moet meeondertekend zijn door een bestuurslid van de 

protesterende club, dat gerechtigd is namens die club te tekenen. 

 

F 2.6 Indien het protest niet wordt gehonoreerd, wordt de protesterende club door het 

Rayonbestuur belast met € 25,- voor elk feit waartegen wordt geprotesteerd. 
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Behandeling 

 

F 2.7 Een protest wordt slechts in behandeling genomen, indien het is ingediend overeenkomstig 

de bepalingen van dit hoofdstuk. 

 

F 2.8 De secretaris van de Rayon Protestcommissie kent de formeel ingediende protesten een 

nummer toe. Hij gaat na of aan alle bepalingen is voldaan en beslist in overleg met de voor-

zitter of een protest in behandeling wordt genomen. 

 

F 2.9 De secretaris van de Rayon Protestcommissie zendt een exemplaar van het protest aan de 

beide scheidsrechters en de tegenpartij. Deze dienen binnen vijf werkdagen schriftelijk of 

via e-mail (overeenkomstig het gestelde in F.2.3) hun visie te geven op het gewraakte feit. 

Indien een van de gevraagde partijen dit achterwege laat, kan het Rayonbestuur deze een 

boete van €  5,- opleggen. 

 

F 2.10 De Rayon Protestcommissie beslist over de wijze van behandeling (schriftelijk, mondeling, 

oproepen van getuigen e.d.). 

 

F 2.11 Indien een lid van de Rayon Protestcommissie of de club waarvan hij lid is, betrokken is bij 

een protest, wordt dit lid bij de behandeling van dit protest vervangen door een ander lid; 

de secretaris bepaalt welk ander lid in aanmerking komt. 

 

F 2.12 De uitspraak van de Rayon Protestcommissie dient unaniem te zijn. Indien deze geen 

unanimiteit kan bereiken is zij gehouden advies in te winnen bij de Bonds Scheidsrechters-

commissie (over interpretatie van de spelregels). 

 

F 3 ADMINISTRATIEVE PROTESTEN 

 

F 3.1 De formele indiening van een administratief protest heeft plaats, indien de aanvoerder van 

een team of het bestuur van de club waartoe een team behoort, binnen vijf werkdagen na 

afloop van de wedstrijd, daarvan een volledig toegelicht bericht zendt aan de secretaris van 

de Rayon Protestcommissie. Dit kan schriftelijk of per e-mail gebeuren. In het laatste geval 

dient toezending te gebeuren vanaf een adres, waarvan bij Rayon Zuid bekend is dat dit 

toebehoort aan een van de bestuursleden van de protesterende vereniging. 

 

F 3.2 Een schriftelijk ingediend protest moet meeondertekend zijn door een bestuurslid van de 

protesterende club, dat gerechtigd is namens die club te tekenen. 

 

F 3.3 Door de Rayon Protestcommissie wordt, indien noodzakelijk, aan de tegenpartij en de 

scheidsrechters om commentaar gevraagd. 

 

F 4 UITSPRAAK 

 

F 4.1 De Rayon Protestcommissie doet in beginsel uitspraak binnen 28 dagen. 

 

F 4.2 De uitspraak van de Rayon Protestcommissie wordt schriftelijk of via e-mail meegedeeld 

aan de betrokken clubs, de scheidsrechters en het Rayonbestuur. Het Rayonbestuur draagt 

zorg voor publicatie van de uitspraak in het officiële mededelingenblad van Rayon Zuid. 
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F 4.3 Tegen uitspraken van de Protestcommissie is binnen drie weken na de uitspraak beroep 

mogelijk bij het Rayonbestuur. 

 

 

G SCHEIDSRECHTERS EN HUN ASSISTENTEN 

 

G 1 AANWIJZING 

 

G 1.1 De aanwijzing van scheidsrechters voor wedstrijden, georganiseerd door het bestuur van 

Rayon Zuid, geschiedt door het Rayonbestuur of namens deze door de Rayon Scheids-

rechterscommissie. 

 

G 1.2  De aanwijzing van de assistenten van de scheidsrechters, te weten een scorer, een timer en 

een 24-secondenoperator, geschiedt door de thuisspelende club. 

De scheidsrechters moeten voor aanvang van de wedstrijd aan de aanvoerder van het 

bezoekende team toestaan een waarnemer aan de scoretafel te doen plaatsnemen. De 

plaats van de waarnemer wordt door de scheidsrechters aangewezen. 

 

G 1.3 De Algemene Vergadering van Rayon Zuid kan nadere bepalingen vaststellen met 

betrekking tot de aanwijzing van scheidsrechters en hun assistenten. 

 

G 2 KWALITEITS- EN LEEFTIJDSEISEN 

 

G 2.1 Elke scheidsrechter moet lid zijn van de NBB en door de Rayon Scheidsrechterscommissie 

bevoegd verklaard zijn wedstrijden in bepaalde klassen georganiseerd door het bestuur van 

Rayon Zuid te fluiten. 

 

G 2.2 Een scheidsrechter bij wedstrijden voor senioren, U22, U20 en U18 moet minimaal 18 jaar 

zijn. Bij overige jeugdwedstrijden moet een scheidsrechter de leeftijd van de naasthogere 

leeftijdsgroep hebben bereikt. Het Rayonbestuur kan hiervan dispensatie verlenen. 

 

G 2.3 Assistenten van de scheidsrechters moeten lid zijn van de NBB en over voldoende kennis 

beschikken. 

 

G 2.4 Met betrekking tot de bevoegdheid voor het fluiten van wedstrijden in bepaalde klassen 

kan de Algemene Vergadering van Rayon Zuid nadere eisen stellen aan de hoogte van het 

scheidsrechtersdiploma van de in te zetten scheidsrechters. 

 

G 2.5 Iedere club is verplicht ten minste twee scheidsrechters op naam beschikbaar te stellen per 

team, dat uitkomt in een klasse waar scheidsrechters op naam worden aangeschreven. 

Daarnaast zijn clubs verplicht om per overig ingeschreven team ten minste één 

scheidsrechter ter beschikking te hebben. De bevoegdheden van deze scheidsrechters, als 

genoemd in G.2.1, moeten overeenkomen met de eisen, die gesteld worden voor die 

klassen waarvoor de club heeft ingeschreven. Deze eisen hebben betrekking op het 

vereiste scheidsrechtersdiploma. 

 

G 2.6 Indien een club niet voldoet aan het gestelde in G 2.5 kan het Rayonbestuur dwingend op-

treden met als uiterste consequentie, dat een team van die club van deelname uit de 

competitie wordt uitgesloten. 
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G 3 AANWEZIGHEID VAN SCHEIDSRECHTERS 

 

G 3.1 Het Rayonbestuur geeft voor aanvang van de competitie richtlijnen hoe er gehandeld dient 

te worden bij afwezigheid van de aangewezen scheidsrechters. 

 

G 3.2 Voor de afwezigheid van gekwalificeerde assistenten van de scheidsrechters (zie G 2.3) ligt 

de verantwoordelijkheid bij de thuisspelende club; bij het daardoor niet kunnen doorgaan 

van een wedstrijd wordt het thuisspelende team als niet opgekomen beschouwd. 

 

G 4  LEGITIMATIE VAN SCHEIDSRECHTERS 

 

G 4.1 De legitimatieplicht van scheidsrechters wordt geregeld bij besluit van het Rayonbestuur. 

 

G 5 VERMELDEN VAN ONREGELMATIGHEDEN EN OVERTREDINGEN 

 

G 5.1  De hoofdscheidsrechter moet op het wedstrijdformulier melding maken van alle 

onregelmatigheden en overtredingen van de reglementen. 

De aanvoerders moeten direct na afloop van de wedstrijd van deze vermeldingen op de 

hoogte worden gesteld. De aanvoerders moeten deze vermeldingen voor gezien tekenen. 

 

 

H SPEELZALEN 

 

H 1 EISEN 

 

H 1.1 De speelzaal van een club moet voor aanvang van het speelseizoen worden aangemeld bij 

het Rayonbestuur. 

 

H 1.2 Elke speelzaal dient voor basketball te zijn goedgekeurd door het Rayonbestuur en dient 

verder te voldoen aan de normen van NOC*NSF voor de bouw en inrichting van 

binnensportaccommodaties. 

 

H 1.3 Het Rayonbestuur kan toestemming verlenen thuiswedstrijden van een club te spelen in 

een andere dan de opgegeven speelzaal. 

 

H 1.4 Elk speelveld dient te voldoen aan de eisen van de FIBA, zoals deze staan vermeld in de 

spelregels. Een buitenveld is als speelveld niet toegestaan. 

 

H 1.5 Het Rayonbestuur kan nadere eisen stellen aan de inrichting van de speelzalen. Het 

bestuursbesluit en de wijzigingen daarin worden uiterlijk in de maand januari voorafgaand 

aan het speelseizoen gepubliceerd. 

 

H 1.6 De hoofdscheidsrechter dient op het wedstrijdformulier aan te tekenen indien geen of on-

voldoende EHBO-materiaal in een sportaccommodatie aanwezig is. 

 

H 2 BESCHIKBAARHEID 

 

H 2.1 Een club moet voor 1 juli opgeven over welke speelzaal/speelzalen zij in het nieuwe speel-

seizoen de beschikking heeft. 
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H 2.2 Een club is verplicht tegelijkertijd voldoende data op te geven, waarop zij haar thuis-

wedstrijden wenst te spelen. Deze data dienen zo regelmatig mogelijk over het gehele 

speelseizoen verspreid te liggen. 

 

H 2.3 Voor deelname aan de hoofdklassen voor senioren is vereist, dat de club gedurende het 

speelseizoen elk weekend de beschikking heeft over een goedgekeurde zaal. In bijzondere 

gevallen kan het Rayonbestuur ontheffing verlenen. 

 

H 2.4 De dagen, waarop de wedstrijden kunnen worden vastgesteld, moeten in 

overeenstemming zijn met het daartoe gereglementeerde en voldoen aan eventuele nader 

door het Rayonbestuur gestelde normen. 

 

H 2.5 Bij niet nakoming door een club van het in H 2 bepaalde, kan het Rayonbestuur wedstrijden 

elders doen spelen en voor eventuele meerkosten de in gebreke gebleven club belasten. 

Voorts kan het Rayonbestuur teams dan bestraffen met het in mindering brengen van 

wedstrijdpunten. 

 

 

I BOETES 

 

I 1 ALGEMEEN 

 

I 1.1 Het Rayonbestuur kan zowel zelfstandig als op basis van een rapport van de 

scheidsrechters in overeenstemming met de reglementen boetes aan clubs opleggen. 

De hoogte van de boetebedragen kan op voorstel van het Rayonbestuur worden gewijzigd 

door de Algemene Vergadering van Rayon Zuid. 

 

I 2 BOETES 

 

I 2.1 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van € 2,50 in de rayoncompetitie 

en van € 1,25 in de kerncompetitie: 

� bij het niet volledig invullen van het wedstrijdformulier; 

� per speler, die geen geldige spelerskaart kan tonen; 

� per coach, die geen geldige coachlicentie kan tonen, voor zover deze vereist is; 

� per scheidsrechter, die zich niet kan legitimeren. 

 

I 2.2 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van € 2,50: 

� bij het niet voldoende frankeren van de wedstrijdformulieren. 

 

I 2.3 Het Rayonbestuur kan 2 x een boete aan een club opleggen van € 1,25: 

� bij het niet tijdig inzenden van het wedstrijdformulier naar wedstrijdcommissie  

� en voor het niet tijdig inzenden van het wedstrijdformulier naar de 

scheidsrechterscommissie 

De boete per club kan de € 3,- niet overschrijden, indien meerdere wedstrijdformulieren 

niet worden ingezonden van in hetzelfde weekend gespeelde wedstrijden. Indien de 

overschrijding meer dan vier dagen bedraagt wordt de boete per wedstrijdformulier 

verhoogd tot € 7,50. 
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I 2.4 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van € 5,- in de rayoncompetitie en 

van € 1,25 in de kerncompetitie: 

� per speler, die niet in een behoorlijk en/of uniform clubtenue uitkomt; 

� per speler, die zonder behoorlijk borst- en/of rugnummer uitkomt; 

� per jurylid, dat geen lid is van de NBB. 

 

I 2.5 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van € 5,- in de rayoncompetitie en 

van € 2,50 in de kerncompetitie: 

� bij het niet doorbellen van de uitslag op de daartoe vastgestelde wijze; 

� per te laat ontvangen teamopgave, per team voor elke ingegane week; 

� per scheidsrechter, die over een te laag diploma beschikt. 

 

I 2.6 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van € 5,- : 

� bij het niet op de vastgestelde tijd aanwezig zijn van een team; 

� bij het niet beschikbaar hebben van de volgens de spelregels benodigde attributen, 

zoals veld, ballen, wedstrijdformulier, wedstrijdklok, scorebord, enz. 

 

I 2.7 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van € 5,- (alsmede de wedstrijd 

verloren verklaren): 

� bij het meespelen van een ongerechtigde speler; 

� bij het coachen door een coach, die geen lid is van de NBB. 

 

I 2.8 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van € 7,50 in de rayoncompetitie 

en van € 5,- in de kerncompetitie: 

� per scheidsrechter, die niet over een geldige bevoegdheid beschikt. 

 

I 2.9 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van € 12,50 in de rayoncompetitie 

en van € 7,50 in de kerncompetitie: 

� per scheidsrechter, die niet opkomt. 

Indien door het niet opkomen van de scheidsrechters de wedstrijd niet door is gegaan, 

worden de daaruit voortvloeiende kosten doorberekend aan de clubs, die deze 

scheidsrechters moesten leveren. 

I 2.10 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van € 12,50: 

� bij het niet tijdig opgeven van een nieuwe wedstrijddatum. 

 

I 2.11 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van € 12,50 (alsmede de wedstrijd 

verloren verklaren): 

� bij het spelen van een team, waarvan de teamopgave niet is ontvangen. 

 

I 2.12 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van € 12,50: 

� bij niet opkomen zonder toestemming van het Rayonbestuur voor 1 mei van het 

lopende speelseizoen. Bij herhaling kan een boete van € 25,- worden opgelegd. 

Indien het bezoekende team niet opkomt, dient de in gebreke gebleven club aan de 

thuisclub de kosten van de zaalhuur (maximaal € 200,-) te vergoeden. Indien het 

thuisspelende team niet opkomt, dient de in gebreke gebleven club de bezoekende club de 

eventuele reiskosten (maximaal € 200,-) te vergoeden. Daarnaast zullen de kosten van de 

scheidsrechters doorberekend worden aan de in gebreke gebleven club. 
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I 2.13.a Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van € 30,00: 

� bij het uitsluiten door het Rayonbestuur van een team op verzoek van een club tot 

3 weken voor aanvang van de competitie. 

 Daarnaast kan de club belast worden met het bedrag van de aantoonbare kosten van de 

drie eerstkomende vastgestelde wedstrijden (bestuursvoorstel 2, AV 11 november 2006). 

 
I 2.13 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van € 62,50: 

� bij het uitsluiten door het Rayonbestuur van een team op verzoek van een club. 

Daarnaast kan de club belast worden met het bedrag van de aantoonbare kosten van de 

drie eerstkomende vastgestelde wedstrijden. 

 

I 2.14 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van € 50,- : 

� bij niet opkomen zonder toestemming van het Rayonbestuur na 1 mei van het lopende 

speelseizoen. 

Een ingevolge I 2.14 opgelegde boete komt ten goede aan het team dat wel aanwezig is. 

Indien het bezoekende team niet opkomt, dient de in gebreke gebleven club aan de 

thuisclub de kosten van de zaalhuur (maximaal € 200,-) te vergoeden. Indien het 

thuisspelende team niet opkomt, dient de in gebreke gebleven club de bezoekende club de 

eventuele reiskosten (maximaal € 200,-) te vergoeden. Daarnaast zullen de kosten van de 

scheidsrechters doorberekend worden aan de in gebreke gebleven club. 

 

I 2.15 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van maximaal € 50,-: 

� bij het te laat aanwezig zijn bij een Competitie Eindtoernooi; 

� bij het uitkomen met een gastspeler zonder toestemming. 

 

I 2.16 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van maximaal € 50,- (alsmede de 

wedstrijd verloren verklaren): 

� bij het spelen in een niet goedgekeurde zaal voor zover geen ontheffing is verleend. 

 

I 2.17 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van maximaal € 125,-: 

� per scheidsrechter, bij het niet voldoen aan de verplichte levering van scheidsrechters; 

� bij het fluiten onder een andere naam door een scheidsrechter; 

� bij het spelen van een bijzondere wedstrijd zonder de daarvoor benodigde 

toestemming. 

 

I 2.18 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van maximaal € 150,- (alsmede de 

wedstrijd verloren verklaren): 

� bij het zonder toestemming van de scheidsrechter vroegtijdig verlaten van het 

speelveld;  

� bij het veroorzaken van staking van de wedstrijd door de scheidsrechters. 

 

I 2.19 Het Rayonbestuur kan een boete aan een club opleggen van maximaal € 250,-: 

� bij het niet opkomen bij een Competitie Eindtoernooi; 

� bij het te laat afmelden voor een Competitie Eindtoernooi. 
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Laatste wijziging: 1 november 2010 


