
VELDHOCKEY ZAALHOCKEY JONGSTE JEUGD

JUN + SEN JUN + SEN VELD + ZAAL

Artikel BR. 2022 Korte omschrijving Categorie Standaard Extra Standaard2 Extra2 Standaard3

Administratieve zaken vereniging

2.5 Terugtrekken team Terugtrekken van een team uit de competitie - - -

Fase 1. Terugtrekking team vóór publicatie in Sportlink/Standenmotor 50,00€               50,00€                25,00€                

Fase 2. Terugtrekking team na publicatie (SL/Standenmotor), vóór start competitie 100,00€             100,00€              50,00€                

Vanaf het 3e team van de vereniging dat in fase 2 wordt teruggetrokken boete € 175,00 per team. Zie opmerking! Zie opmerking! Zie opmerking!

Fase 3. Terugtrekking team tijdens seizoen 175,00€             175,00€              75,00€                

Terugtrekking voor slotdag Jongste Jeugd NVT NVT 50,00€                

Let op! Algemeen geldt: bij terugtrekking moet inschrijfgeld volledig worden voldaan. Zie opmerking! Zie opmerking! Zie opmerking!

8.3 Aanvangstijd Niet houden aan afgesproken aanvangstijd/uiterlijke moment van publiceren aanvangstijden 75,00€               NVT -

8.7 Inhaalwedstrijd Verplichting tot omzetting en uitspelen van inhaalwedstrijden 75,00€               3 PIM (optie) - -

Niet waarschuwen van scheidsrechters bij omzetting wedstrijd 75,00€               - -

3.5 Teamlijst/spelerslijst/teamopgave Niet tijdig (digitaal) insturen opgave teams (senioren) 75,00€               -

Niet tijdig (digitaal) insturen spelerslijst Hoofd-/Overgangsklasse (veld) en Hoofdklasse Zaalhockey/Topklasse (zaal) Zie BR. Zie BR. -

4.5.3 Hoofdklasse Hoofdklasse #17 spelers op DWF, handelen in strijd met regel 4.5.3/9.2 Zie BR. - -

10.1 Meewerken onderzoek Niet/onvoldoende meewerken aan onderzoek competitieleiding Max. 1000 Max. 1000 -

Bijlage I, 1.6 Beschikbaarheid speelveld Op vastgestelde aanvangstijd geen speelveld beschikbaar 75,00€               NVT -

Bijlage I, 1.6 Niet voldoen aan vereiste (planning) norm, tijdsduur en plantijde € 75/250,00 NVT -

Rondom wedstrijden

12 Tenue Onjuist (standaard)tenue (1e keer) 50,00€               50,00€                -

12 Onjuist (standaard)tenue (2e keer) 75,00€               75,00€                -

12.2 Rugnummers Verplicht rugnummers standaardteams/topjeugd (1e keer) 50,00€               50,00€                -

12.2 Verplicht rugnummers standaardteams/topjeugd (herhaling) 75,00€               75,00€                -

12.6 en 12.7 Reclame Handelen in strijd met reclame op wedstrijdkleding Max. 250 Max. 250 -

12.6 en 12.7 Handelen in strijd met reclame op wedstrijdkleding (indien wedstrijd op TV / per wedstrijd) Max. 2250 Max. 2250 -

12.5 Uitrusting waardoor schade Spelen met een uitrusting welke schade kan veroorzaken aan de speelvloer (zaalhockey) NVT 75,00€                -

De vereniging is aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit overtreding van dit verbod door één of meer - Zie opmerking! -

spelers dan wel begeleiders of door haar aangewezen scheidsrechters en is verplicht de schade te vergoeden. - Zie opmerking! -

7 Begeleiding Geen begeleiding van een persoon van tenminste 18 jaar of ouder bij jeugdteams/jong senioren 75,00€               75,00€                -

9.3 DWF Niet tijdig inzenden / afronden wedstrijdformulier (dient te geschieden op wedstrijddag) 5,00€                  5,00€                   -

9.3 DWF Onjuist of niet volledig invullen van het wedstrijdformulier 75,00€                75,00€                 -

10.2 Wangedrag Wangedrag van een of meer toeschouwers (verenigingsboete) Max. 1000 Max. 1000 Max. 1000

8.5 Zaalleiding Niet voldoen aan verplichting tot levering zaalleiding NVT 75,00€                -

Gedurende wedstrijd

4.11, 5.6 en 6.5 Niet-speelgerechtigde speler(s) Niet-speelgerechtigde speler(s) 75,00€               3 PIM 75,00€                3 PIM -

Voor zaalhockey geldt: Wedstrijd verloren met 5-0 (behalve als de stand op het moment van staken reeds groter is)#

10.3 Niet-opkomen Niet opkomen en wedstrijd niet aanvangen (1e keer) 75,00€               3 PIM 75,00€                3 PIM 50,00€                

Voor zaalhockey geldt: kosten zaalhuur, worden in rekening gebracht indien niet inbegrepen in het inschrijfgeld. NVT Zie opmerking! -

Voor zaalhockey geldt: Wedstrijd verloren met 5-0, wordt niet op nieuw vastgesteld# NVT Zie opmerking! -

Voor zaalhockey geldt: Meerdere wedstrijden op 1 speeldag gemist: 1 x 3 punten in mindering + totaalboete NVT 125,00€              -

10.3 Niet-opkomen 2x Niet opkomen en wedstrijd niet aanvangen (2e keer) (voor zaalhockey geldt: op andere speeldag dan 1e keer) 125,00€             uit competitie** 125,00€              uit competitie** 75,00€                

**Team wordt uit competitie genomen en het volgende seizoen ten minste een klasse lager ingedeeld -

**Voor zaalhockey geldt: Geen restitutie inschrijfgeld - -

**De reeds door het team gespeelde wedstrijden worden als niet-gespeeld beschouwd -

10.4.1 Staken door scheidsrechters Voortijdig beeindigen van een wedstrijd door de scheidsrechters Zie 10.4.1 Zie 10.4.1 -

Voor zaalhockey geldt: Wedstrijd verloren met 5-0 (behalve als de stand op het moment van staken reeds groter is)# NVT Zie opmerking! -

10.4.2 Staken door team Voortijdig beeindigen van een wedstrijd door een team (niet door scheidsrechters) 175,00€             3 PIM 175,00€              3 PIM -

Voor zaalhockey geldt: Wedstrijd verloren met 5-0 (behalve als de stand op het moment van staken reeds groter is)# NVT Zie opmerking! -

Voor de tweede maal een wedstrijd voortijdig beeindigen door hetzelfde team (niet door scheidsrechters) 250,00€             uit competitie** 250,00€              uit competitie** -

**Team wordt uit competitie genomen en het volgende seizoen ten minste een klasse lager ingedeeld -

**Voor zaalhockey geldt: Geen restitutie inschrijfgeld NVT Zie opmerking! -

**De reeds door het team gespeelde wedstrijden worden als niet-gespeeld beschouwd -

10.5 Niet ordelijk verloop Niet ordelijk verlopen wedstrijd 75,00€               3 PIM 75,00€                3 PIM -

Bij ernstig wangedrag kan het boetebedrag worden verhoogd.

Niet tijdig opkomen voor vastgestelde wedstrijd NVT 75,00€                -

13 Scheidsrechters Geen bevoegde scheidsrechters (1e keer) 50,00€               50,00€                -

13 Geen bevoegde scheidsrechters (2e keer) 75,00€               75,00€                -

#hiervan kan worden afgeweken, indien de wedstrijd van belang is voor het bepalen van het kampioenschap, promotie of degradatie.

V. 23 augustus 2022

Bovenstaande boetebedragen in de kolom "standaard" zijn boetebedragen voor standaardsituaties. 

Uniform boeteoverzicht veldhockey/zaalhockey/jongste jeugd 
seizoen 2022-2023

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de artikelen in het Bondsreglement, uitgave 2022.

De competitieleiding kan, indien daar aanleiding voor is, het standaard boetebedrag onder vermelding van motivatie verhogen. Maximale boetebedragen zijn terug te vinden in het Bondsreglement.                                                                                                                                                                              


