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WIE KAN BESLISSINGEN VOORLEGGEN AAN DE VIDEOSCHEIDSRECHTER?

1.1

De scheidsrechters op het veld zijn de enige personen die de beslissingen ter
beoordeling aan de videoscheidsrechter kunnen voorleggen (referral). Dit kan op eigen
initiatief of na een verzoek van een team.

1.2

Een referral zal nooit het resultaat zijn van een (groeps)protest of druk van spelers, of
teambegeleiders bij een beslissing. Teams (en haar aanvoerders) worden
verantwoordelijk gehouden voor elke vorm van schending of misbruik van het
videoscheidsrechter protocol.

1.3

Alleen de scheidsrechters op het veld kunnen de wedstrijd stilleggen voor een referral.
De videoscheidsrechter, reservescheidsrechter en de Bondsgedelegeerde kunnen de
wedstrijd hiervoor niet stilleggen.
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SCHEIDSRECHTER REFERRAL

2.1

De scheidsrechters op het veld kunnen beslissingen voorleggen aan de
videoscheidsrechter indien zij zelf niet overtuigd van hun te nemen of genomen
beslissing indien dit het toekennen of afkeuren van een doelpunt of het toekennen of
niet toekennen van een strafbal betreft.

2.2

Een scheidsrechter referral is alleen mogelijk bij het wel of niet scoren van een geldig
doelpunt of het toekennen of niet toekennen van een strafbal.

2.3

De scheidsrechters op het veld zijn bevoegd de videoscheidsrechter te raadplegen bij
een beslissing aangaande het volgende:
a
of de bal de doellijn is gepasseerd (binnen het gebied waar het doel wordt
begrensd door de doelpalen en de lat)
b
of de bal op een correcte manier is gespeeld of geraakt door de stick van een
aanvaller binnen de cirkel en daarna niet meer buiten de cirkel is geweest
voordat de bal volledig over de doellijn in het doel is gegaan;
c
of de bal buiten de cirkel is geweest na het nemen van een strafcorner voordat
de bal van binnen de cirkel door een aanvaller in het doel wordt gespeeld;
d
of er een overtreding van de regels is geconstateerd binnen het aanvallende 23metergebied tijdens het spel dat direct leidt tot het toekennen of afkeuren van
een doelpunt. Het is vervolgens aan de scheidsrechters op het veld om deze
overtreding van de regels mee te nemen in de definitieve beslissing;
e
of er een overtreding is gemaakt door een verdediger in zijn cirkel wat een
zeker schijnend doelpunt voorkomt of dat er een opzettelijke overtreding is
gemaakt door een verdediger in zijn cirkel tegen een tegenstander die in
balbezit is of een mogelijkheid heeft de bal te spelen.

2.4

De scheidsrechter op het veld die de videoscheidsrechter gaat raadplegen stopt de tijd
en gebruikt het “televisie-scherm” signaal en wijst vervolgens met 1 hand naar zichzelf.
Hij communiceert vervolgens via de radio de benodigde informatie naar de
videoscheidsrechter.
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SCHEIDSRECHTER REFERRAL PROCES

3.1

De videoscheidsrechter vraagt zoveel herhalingen uit alle mogelijke camera posities als
nodig zijn om een beslissing te kunnen nemen.

3.2

Zo snel als mogelijk geeft de videoscheidsrechter zijn advies en aanbeveling:
- ‘Doelpunt’
- ‘Geen doelpunt’
- ‘Strafbal’
- ‘Geen strafbal’
- ‘Geen advies mogelijk’
- eventuele aanvulling over een overtreding van de regels die hij heeft geconstateerd.

3.3

indien een overtreding van de regels is geconstateerd en er advies naar de
scheidsrechter op het veld is gegeven is het vervolgens aan de scheidsrechter op het
veld om deze overtreding van de regels mee te nemen in zijn definitieve beslissing.

3.4

In het geval van ‘geen advies mogelijk’ (indien het beeldmateriaal niet overtuigend is,
inclusief het niet voorhanden zijn van de juiste herhalingen, de bal niet in de
herhalingen te zien is, de kwaliteit van de beelden niet voldoende is of om andere
technische redenen het niet mogelijk is een advies te geven) blijft de oorspronkelijke
beslissing van de scheidsrechter staan. Indien er door de scheidsrechter geen
beslissing was genomen voordat de videoscheidsrechter werd geraadpleegd, is de
uiteindelijke beslissing ‘geen doelpunt’ of ‘geen strafbal’(afhankelijk wat de aanleiding
was van de scheidsrechter referral). In dat geval wordt het spel hervat met een vrije
slag voor de verdedigende partij midden voor het doel, op maximaal 15 meter van de
achterlijn.

3.5

Een scheidsrechter referral kan niet door een team referral worden gevolgd.

4 TEAM REFERRAL
4.1

a.
b.

c.

Beide teams hebben tijdens de wedstrijd 1 mogelijkheid een team referral bij de
scheidsrechter op het veld aan te vragen.
Indien er na een gelijkspel shoot outs worden genomen dan hebben beide
teams opnieuw 1 mogelijkheid een team referral bij de scheidsrechter op het
veld aan te vragen.
Een team referral kan uitsluitend worden aangevraagd bij omstandigheden die
in artikel 5.4 en 5.5. van dit reglement worden beschreven. Een team referral is
beperkt tot beslissingen binnen het 23 meter gebied gerelateerd aan het
toekennen of afkeuren van een doelpunt, het toekennen of niet toekennen van
een strafbal of strafcorner of het al of niet het overnemen van een shoot out.
Voor het geven of niet geven van een persoonlijke straf (groene, gele of rode
kaart) kan geen teamreferral worden aangevraagd.

4.2

elke speler op het veld kan een team referral aanvragen.

4.3

Als een team een teamreferral aan wil vragen dient een speler van dat team dit bij de
scheidsrechter aan te geven. Hij dient dit direct na het moment van een incident of een
beslissing van de scheidsrechter aan te geven door middel van een “televisie-scherm”
signaal wat goed zichtbaar is, en dit tevens verbaal te bevestigen.

4.4

de scheidsrechters op het veld zullen elke vraag om een team referral, mits dat duidelijk
is aangegeven met een “televisie-scherm” signaal en gezien door de scheidsrechters,
direct honoreren indien het team nog over een team referral beschikt en het incident of
de beslissing binnen het 23 meter gebied heeft plaatsgevonden.

4.5

de speler die de team referral aanvraagt dient vervolgens binnen 20 seconden de
scheidsrechter te informeren over de reden van de aanvraag en de exacte beslissing of
incident wat hij door de videoscheidsrechter wil laten checken.

4.6

indien er door de speler binnen 20 seconden geen concrete vraag wordt gesteld, zal de
team referral worden vertaald naar het bekijken van de laatste beslissing of geen
beslissing die heeft geleid of kan leiden naar het toekennen of niet toekennen van een
doelpunt, strafbal, strafcorner of overnemen van een shoot out.

4.7

De scheidsrechter op het veld die de videoscheidsrechter gaat raadplegen stopt de tijd
en gebruikt het “televisie-scherm” signaal gevolgd door een “Tsignaal”. Hij
communiceert vervolgens via de radio de benodigde informatie naar de
videoscheidsrechter.
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TEAM REFERRAL PROCES

5.1

De videoscheidsrechter vraagt zoveel herhalingen uit alle mogelijke camera posities als
nodig zijn om een beslissing te kunnen nemen.

5.2

Zo snel als mogelijk geeft de videoscheidsrechter zijn advies en aanbeveling :
- ‘Doelpunt’
- ‘Geen doelpunt’
- ‘Strafbal’
- ‘Geen strafbal’
- ‘Strafcorner’
- ‘Geen strafcorner’
- ‘Shoot out overnemen’
- ‘Shoot out niet overnemen’
- ‘Geen advies mogelijk’
- eventuele aanvulling over een overtreding van de regels die hij heeft geconstateerd.

5.3

indien een overtreding van de regels is geconstateerd en er advies naar de
scheidsrechter op het veld is gegeven, is het vervolgens aan de scheidsrechter op het
veld om deze overtreding van de regels mee te wegen in zijn definitieve beslissing.

5.4

Bepaling voor het behouden of verliezen van het recht van een teamreferral
a
In het geval dat de team referral terecht blijkt, houdt het team het recht op een
volgende team referral
b
in geval van “Geen advies mogelijk’ houdt het team het recht op een volgende
referral
c
in het geval van “Geen reden de beslissing te veranderen’ verliest het team zijn
recht op een volgende team referral.

5.5

Een team referral waarover al een uitspraak is gedaan kan geen onderwerp zijn van
een team referral van het andere team.
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ALGEMEEN

6.1

De definitieve beslissing, inclusief het beoordelen van interpretaties wordt altijd door de
scheidsrechters op het veld (en dus niet door de videoscheidsrechter) genomen.

6.2

Nadat het spel voor een video referral is stilgelegd mogen er geen spelers worden
gewisseld. Pas na de definitieve beslissing kan worden gewisseld mits dit niet in strijd is
met het spelreglement veldhockey.

