Erratum classificatiebepalingen E-hockey seizoen 2019-2020
F.1.4
Voor elke speler die wil uitkomen in de Hoofdklasse of Overgangsklasse van de
Nederlandse Competitie dient de vereniging waarvan de betreffende speler lid is een
classificatieverzoek in te dienen bij NOC NSF/paralympisch middels het officiële
‘Classificatieaanvraagformulier’. De verantwoordelijkheid voor de classificatie ligt bij de betreffende
vereniging. Zonder een classificering is het niet mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden in de
Hoofdklasse of Overgangsklasse.
F.1.5
De Classificatie Commissie, welke bestaat uit de Classifiers welke zijn aangesteld door de
KNHB, neemt de in artikel F.1.4 bedoelde aanvraag in behandeling en door de Classificatie
Commissie wordt aan de hand van vooraf vastgestelde criteria getoetst of de betreffende speler
voldoet aan deze criteria.
F.1.6
Na een positief, schriftelijk vastgelegd besluit door de Classificatie Commissie is de
speler met het vastgestelde aantal classificatiepunten speelgerechtigd voor de Hoofdklasse en
Overgangsklasse van de Nederlandse Competitie E-Hockey.
F.1.7
Als in geval van twijfel over de speelgerechtigdheid van een speler deze speler op
verzoek van de Competitieleiding een keuring of herkeuring dient aan te vragen, dan is de speler
verplicht hieraan gehoor te geven.
F.1.8
Een speler die dispensatie is verleend krachtens artikel F.2.1 dient over een
dispensatiebrief te beschikken (zie artikel I). Deze dispensatie dient ieder seizoen opnieuw te
worden aangevraagd. De speler dient te allen tijde (een kopie van) de dispensatiebrief bij zich te
hebben wanneer men deelneemt aan bondswedstrijden.
F.1.9
Op voorstel van de verantwoordelijke competitieleider wordt door de KNHB aan een
vereniging, waarvan een niet speelgerechtigde speler aan een wedstrijd heeft deelgenomen, een
straf opgelegd overeenkomstig artikel H.2.1.
F.1.10
Een speler met een internationale classificatie speelt in de Nederlandse E-Hockey
competitie in de Hoofdklasse/Overgangsklasse altijd met de classificatiepunten die zijn toegekend
door het Classificatie Panel van de IWAS/International Powerchair Hockey. Indien een speler een
gegronde reden heeft kan deze in de Nederlandse competitie een herkeuring aanvragen via
NOC/NSF/Paralymoisch. Het nieuwe resultaat is alleen geldig in de Nederlandse competitie. Indien
die betreffende speler nadien weer uitkomt in de selectie van het Nederlands team, zal deze
opnieuw gezien moeten worden door het Classificatiepanel van de IWAS/International
Powerchairhockey.
Spelers in de Nederlandse competitie kunnen met een gegronde reden een herkeuring aanvragen
via het NOC NSF/Paralympisch en het nieuwe resultaat is pas geldig indien dit schriftelijk middels
brief of email aan de vereniging is gecommuniceerd.
F.1.11 Een internationale classificatie gaat in voor de Nederlandse Competitie E-Hockey, direct
nadat deze schriftelijk (per brief of e-mail) is medegedeeld aan de Classificatie Commissie en deze
is gecommuniceerd naar de desbetreffende vereniging.
F.1.12 Een speler behoudt ten alle tijden zijn classificatiepunten ongeacht of hij met een
handstick of t-stick speelt.

