Regel Beschermde speler LG-hockey
Doel
Een speler de gelegenheid geven om actief deel te nemen aan het spel, door de bal te
kunnen spelen en daardoor een bijdrage kan leveren aan het spel, alsook bescherming en
veiligheid te bieden. Zonder de beschermde status kan de speler niet of nauwelijks actief aan
het spel deelnemen.
Wanneer beschermde status
Ingeval dat de speler dusdanig traag/instabiel beweegt en coördineert, en/of visueel
dusdanig beperkt is dat dit fysiek onveilige situaties met zich meebrengt en de speler het
duel en/of contact niet kan weerstaan.
Toelichting
De speler zal niet of nauwelijks aan de bal zijn/kunnen komen en/of een duel kunnen
aangaan waardoor deelname aan het spel onmogelijk is.
Mogelijke omschrijvingen: immobiliteit; langzame, vertraagde reactie; ongecoördineerde,
verstoorde motoriek; geen fysiek contact kunnen of mogen hebben.
Beschermde status kan ook tijdelijk worden verleend aan een speler die bijvoorbeeld na
ziekte/operatie nog onvoldoende in staat is c.q. onzeker is om aan het spel deel te nemen.
Beginnende spelers, hockey-technische onkunde of onbekwaamheid valt niet onder de
status van beschermde speler.
Communicatie
De verantwoording voor het verlenen van een beschermde status aan een speler en de
communicatie daarover met de tegenpartij ligt bij de vereniging/coach van de beschermde
speler. Hierbij moet het recht op privacy in acht genomen worden.
Bij discussie of onenigheid over de status kan het geschil voorgelegd worden aan de
Commissie ParaHockey van de KNHB.
Spelregel
1. Een beschermde speler draagt een hesje met een afwijkende kleur.
2. Zodra de beschermde speler in balbezit is (de bal beheert, kan lopen met en/of spelen
van de bal) mag deze maximaal 10 stappen/tellen doen en de bal ongehinderd spelen.
3. De scheidsrechter telt het aantal stappen/tellen.
4. Tot de aanvallende cirkel moeten de tegenstanders minimaal 3 meter afstand houden
en mag de beschermde speler niet aangevallen worden.
5. In de cirkel geldt deze regel niet (de afstand vervalt en de bal mag worden afgepakt).
6. Er mogen maximaal 2 beschermde spelers tegelijkertijd in het veld.
7. Voor aanvang van de wedstrijd spreken coaches en scheidsrechters de interpretatie van
en het houden aan de regels met elkaar door.

