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SPORTREGLEMENT INLINESKATERHOCKEY NEDERLAND (ISHN)
Inleiding en Definities
In dit sportreglement worden de voorschriften gegeven voor:
a. de organisatie van wedstrijden en competities en alles wat daarmee samenhangt;
b. de arbitrage bij wedstrijden en alles wat daarmee samenhangt;
c. de uitoefening van bevoegdheden van het bestuur in het kader van de competities;
d. de werkwijze van commissies van de ISHN, voor zover het wedstrijden, competities en arbitrage bij wedstrijden betreft.
Dit sportreglement vervangt eerdere uitgaven en treedt in werking op 1 april 2010.
Voor het gemak van de gebruiker zijn in de tekst van dit bondsreglement bij daarvoor in aanmerking komende onderwerpen de geldende bepalingen van de Statuten van de ISHN eveneens
weergegeven.
In dit bondsreglement wordt verstaan onder:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

accommodatie, het geheel van speelveld, met bijbehorende faciliteiten, en kleedgelegenheid, in gebruik bij wedstrijden InlineSkaterhockey;.
bestuur, het bestuur van de ISHN;
bondscompetitie, een door de ISHN georganiseerde en/of gecontroleerde competitie;
bondswedstrijd, een door de ISHN georganiseerde, uitgeschreven en/of vastgestelde wedstrijd of
speelreeks;
competitie, door de ISHN uitgeschreven of goedgekeurde reeksen van wedstrijden van een vast aantal teams, te spelen over een bepaalde periode volgens daartoe strekkende voorschriften met betrekking tot de organisatie, het programma, het puntensysteem en de eindrangschikking en alles wat
daarmee samenhangt;
competitiecommissie, de commissie die krachtens artikel 12 van het huishoudelijk reglement verantwoordelijk is voor de aangelegenheden rond het organiseren van- en toezicht houden op competities;
competitieleider, een lid van de competitiecommissie die verantwoordelijk is voor één of meerdere
competities;
competitieseizoen, de periode waarin door de ISHN speeldagen voor bekerwedstrijden, competitiewedstrijden, play-offs, promotie-degradatie wedstrijden, nationale kampioenschappen en beslissingswedstrijden worden vastgesteld;
eredivisie, landelijke hoogste klasse voor heren- en damesteams;
official/wedstrijdofficial, een persoon die tijdens een wedstrijd InlineSkaterhockey met wedstrijdzaken belast is;
officieel orgaan, het voor de officiële mededelingen van de ISHN uit te geven nieuwsbrieven en officiële mededelingenbladen en/of aan de vereniging gezonden computeroutput en het voor officiële mededelingen openstaande gedeelte van internetsite ishn.nl.
opgave teams, de teamopgave waarop alle spelers die gedurende een seizoen voor de teams van een
vereniging uitkomen, worden opgegeven;
play-offs, wedstrijdserie waarmee na afloop van een competitie, kampioenschap, promotie of degradatie van een team wordt bepaald. Deze wedstrijdserie heeft een eigen reglement;
scheidsrechter, een met de wedstrijdleiding in een wedstrijd InlineSkaterhockey belaste persoon;

Vastgesteld tijdens de Bondsvergadering van 9/2/2010

4/31

Sportreglement
InlineSkaterHockey Nederland
15. scheidsrechterscommissie (SC), de scheidsrechterscommissie die krachtens artikel 13 van het huishoudelijk reglement de aangelegenheden rond spelreglementen, wedstrijdleiding en scheidsrechters
verzorgt;
16. seizoen, de tijdsperiode, op 1 april beginnend en op 30 maart daaropvolgend eindigend, waarin de
door de ISHN georganiseerde competities worden gespeeld;
17. spelers, de mannelijke of vrouwelijke personen die behoren tot een van de teams en die uitkomen in
een wedstrijd of speelreeks;
18. spelerslijsten eredivisie, opgave waarop voorafgaand aan het seizoen de (max. 18) spelers moeten
worden opgegeven die gedurende het seizoen speelgerechtigd zijn uit te komen voor het heren- of
damesteam uitkomend in de eredivisie;
19. spelregels, het samenstel van voor de beoefening van InlineSkaterhockey in wedstrijdvorm vastgelegde speel- en gedragsregels;
20. team, de aan een wedstrijd deelnemende combinatie van spelers van een vereniging of van de ISHN;
21. teamleider/teammanager, de persoon die namens een vereniging is toegevoegd aan een (jeugd-)
team en die tijdens een wedstrijd verantwoordelijkheid draagt voor het gedrag van de spelers;
22. teambegeleiders/teamofficials, de personen die aan een team zijn toegevoegd voor het verlenen van
speltactisch advies en/of (para-)medische ondersteuning (coachen en verzorging) aan de spelers;
23. toernooi, reeks van wedstrijden tussen twee of meer teams, te spelen in een bepaalde periode volgens daartoe strekkende voorschriften;
24. tuchtcommissie, de statutaire commissie als bedoeld in artikel 14 van de statuten;
25. uitkomen, onder uitkomen wordt ook verstaan het vermeld zijn op het wedstrijdformulier;
26. vereniging, een lid van de ISHN als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de statuten of artikel 6 lid 3 letters c
en g van de statuten;
27. verenigingslid, een persoon als bedoeld in artikel 4 lid 3 sub d van de Statuten;
28. wintercompetitie, de competitie die gespeeld wordt in de periode 1 oktober tot 1 april;
29. wedstrijddeelnemers, spelers en teambegeleiders;
30. wedstrijdleiding, het leiden van wedstrijden InlineSkaterhockey door toepassing van de spelregels;
31. zomercompetitie, de competitie die gespeeld wordt in de periode van 1 april tot 1 oktober;
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Titel 1: Algemene regels en bepalingen
Artikel 1.1 STATUTEN EN REGLEMENTEN
1. Alle deelnemers aan een door de ISHN of een lid-vereniging georganiseerde competitie,
wedstrijdreeks, toernooi, wedstrijd of speelreeks, zijn door hun deelnemen onderworpen
aan de statuten en reglementen van de ISHN.
2. De leden van de ISHN, zowel verenigingen als verenigingsleden, zijn ook bij deelnemen aan
InlineSkaterhockey wedstrijden in het buitenland onderworpen aan de statuten en reglementen van de ISHN.
Artikel 1.2 BEVOEGDHEDEN BESTUUR INLINESKATERHOCKEY
1. Het bestuur InlineSkaterhockey is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van
het InlineSkaterhockey.
2. Het bestuur InlineSkaterhockey is bevoegd, met inachtname van de geldende reglementaire
bepalingen, voor alle in dit reglement voorkomende artikelen landelijk geldende voorschriften vast te stellen.
3. Het bestuur InlineSkaterhockey kan met inachtname van de reglementaire bepalingen afwijken van het bepaalde in dit reglement, voor zover het recreatieve toernooien betreft.
Artikel 1.3 VERANTWOORDELIJKHEDEN VERENIGINGEN EN VERENIGINGSLEDEN
1. Een vereniging en verenigingsleden zijn verplicht:
a. al datgene te doen dat wat in haar vermogen ligt om voor, tijdens en na wedstrijden de
orde te handhaven en de persoonlijke veiligheid van spelers en functionarissen te waarborgen.
b. er voor te zorgen dat de door hen te spelen wedstrijden ordelijk verlopen en dat de
voorschriften door of vanwege het bestuur InlineSkaterhockey met betrekking tot het
handhaven van de orde bij die wedstrijden gegeven, stipt worden opgevolgd.
c. er voor te zorgen dat de belangen of het aanzien van de InlineSkaterhockey-sport en de
ISHN door hun toedoen niet op ontoelaatbare wijze worden geschaad.
d. zich tegenover elkander en derden en tegenover de ISHN te onthouden van bedrieglijke
handelingen.
2. De bezoekende vereniging, haar leden en haar aanhang zullen zich onthouden van ieder
gedrag waardoor schade aan enig onderdeel van de accommodatie in gebruik bij de ontvangende vereniging of aan bezittingen van aanwezige personen kan ontstaan.
3. Het bestuur InlineSkaterhockey kan iedere vereniging voorschriften geven tot het handhaven van de orde bij wedstrijden, alsmede personen aanwijzen die belast zijn met de controle
op de naleving van die voorschriften.
Artikel 1.4 SCHADE AAN ACCOMMODATIE DOOR BEZOEKENDE VERENIGING
1. De bezoekende vereniging is aansprakelijk voor de schade die door haar leden en/of aanhang aan de accommodatie in gebruik bij de ontvangende vereniging is veroorzaakt.
2. Indien:
a. de ontvangende vereniging bij de tuchtcommissie aangifte heeft gedaan van het wangedrag van de leden en/of aanhang van de bezoekende vereniging waardoor schade is ontstaan, en
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3.

4.

b. de tuchtcommissie de bezoekende vereniging schuldig heeft bevonden,
is de bezoekende vereniging gehouden de schade onverwijld aan de ontvangende vereniging
te vergoeden. Wanneer tussen de verenigingen geen overeenstemming over de hoogte van
de geleden schade bestaat, beslist het bestuur InlineSkaterhockey, onder andere op basis
van herstelnota’s en bewijzen van betaling.
Indien de ontvangende vereniging geen aangifte bij de tuchtcommissie heeft gedaan, maar
toch van mening is schade als genoemd in lid 2 onder a te hebben geleden en vergoeding
daarvan vordert, zal zij zowel de oorzaak als de omvang van de schade dienen te bewijzen.
Wanneer tussen de verenigingen ter zake geen overeenstemming wordt bereikt , kan elk
van de verenigingen de kwestie voorleggen aan de scheidsrechterscommissie. Eén en ander
laat onverlet de keuze zich tot de rechter te wenden.
Het, al dan niet op vrijwillige basis, voldoen van de schadevergoeding door de bezoekende
vereniging laat de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van de vereniging en haar leden onverlet.

Artikel 1.5 COMPETITIES VAN DE ISHN
1. De ISHN organiseert competities voor teams van de aangesloten verenigingen.
2. Elk seizoen worden competities InlineSkaterhockey georganiseerd voor:
a. eredivisieteams;
b. eerste divisieteams;
c. jeugdteams: U19, U16, U13 en U10.
3. Naast de onder lid 2 genoemde jaarlijkse competities kan de competitiecommissie andere
competities en/of wedstrijdreeksen organiseren.
Artikel 1.6 INDELING NATIONALE COMPETITIES
1. Competities kennen een indeling met divisies; de aan de competitie deelnemende teams
worden binnen die divisies ingedeeld.
2. De door het bestuur georganiseerde competities worden aangeduid als 'bondscompetities'.
3. Voor elk van de divisies van een competitie wordt een programma vastgesteld van wedstrijden die de ingedeelde teams tegen elkaar zullen spelen. De programma’s worden gepubliceerd op de website van de ISHN (www.ishn.nl).
4. De resultaten van wedstrijden in competities worden verwerkt in ranglijsten, op basis waarvan volgens tevoren te bepalen en bekend te maken regels kampioenschappen worden toegekend en beslissingen over promotie en degradatie van teams in die competitie worden
genomen.
Artikel 1.7 INDELING VAN TEAMS IN DE COMPETITIES
1. In de competities voor senioren worden de teams ingedeeld in divisies op basis van de klassering na afloop van de voorafgaande competities na promotie respectievelijk degradatie.
2. Voor aanvang van de competitie wordt door het bestuur InlineSkaterhockey voor publicatie
aangewezen medium de promotie- en degradatieregeling bekend gemaakt.
3. Een vereniging kan slechts met één team spelen in de eredivisie.
4. Als een vereniging een jaar niet uitkomt in de eredivisie, wordt het team in een volgende
competitie ingedeeld als nieuw team in de eerste divisie.
5. Ingeval van uitbreiding van het aantal teams van een vereniging zullen de nieuwe teams
worden ingedeeld in:
a. als het een seniorenteam betreft: de eerste divisie;
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b. als het een jeugdteam betreft: de daarvoor bestemde leeftijdscategorie.
6. Van een vereniging die zich voor de eerste maal met teams inschrijft voor de competities
worden de senioren teams ingedeeld in de eerste divisie en voor wat betreft jeugdteams
naar leeftijdscategorie.
7. Bij samengaan van twee of meer verenigingen in één vereniging worden de seniorenteams
van de nieuw gevormde vereniging met inachtname van lid 3 van dit artikel ingedeeld in de
hoogste divisie waarin de betreffende seniorenteams na afloop van de voorafgaande competities waren geklasseerd, na promotie respectievelijk degradatie.
8. Het bestuur InlineSkaterhockey kan om bijzondere redenen een team bij keuze in een hogere divisie plaatsen, mits daardoor naar het oordeel van het bestuur geen belangen van andere verenigingen worden geschaad.
9. In de competities voor junioren worden de teams ingedeeld in klassen naar de respectieve
leeftijdscategorieën.
10. De juniorenteams van de samengegane verenigingen blijven ingedeeld in de klassen naar de
diverse leeftijdscategorieën.
Artikel 1.8 OPMAKEN RANGLIJSTEN; KAMPIOENSCHAPPEN; PROMOTIE EN DEGRADATIE
1. De resultaten van wedstrijden in competities worden verwerkt in ranglijsten, op basis waarvan volgens tevoren te bepalen en bekend te maken regels kampioenschappen worden toegekend en beslissingen over promotie en degradatie van teams in die competitie worden
genomen.
2. Voor het opmaken van de ranglijst in een competitie of toernooi geldt dat per wedstrijd van
die competitie/toernooi wedstrijdpunten worden toegekend en dat de rangorde van de
deelnemende teams wordt bepaald op grond van de door elk team op enig moment van de
competitie behaalde wedstrijdpunten. Voor toekenning van wedstrijdpunten per wedstrijd
wordt verwezen naar de spelregels.
3. Indien twee of meer teams een gelijk aantal wedstrijdpunten hebben behaald, wordt de
rangorde bepaald volgend de criteria als benoemd in de spelregels.
4. Indien voor de eindrangschikking op grond van deze regels en telsom geen beslissing is verkregen, terwijl een beslissing in verband met promotie, degradatie of het bepalen van het
kampioenschap noodzakelijk is, zal voor de betrokken teams op een daarvoor door de competitiecommissie aan te wijzen terrein een beslissingswedstrijd worden vastgesteld.
5. Indien de uiteindelijke rangschikking van twee gelijk geëindigde teams niet leidt tot promotie, degradatie of kampioenschap, wordt de eindrangschikking bepaald door een penalty
shoot out indien beide teams op het speelveld aanwezig zijn, en anders door te tossen met
een munt.
Artikel 1.9 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMEN AAN WEDSTRIJDEN
1. Een speler mag slechts aan wedstrijden uitgeschreven of goedgekeurd door de ISHN deelnemen, indien:
a. de speler geregistreerd staat als verenigingslid van een lid-rechtspersoon van de ISHN;
en
b. een wedstrijdlicentie heeft van de ISHN; en
c. hij niet is geschorst als lid dan wel is uitgesloten van deelname aan wedstrijden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Reglement Tuchtrechtspraak InlineSkaterhockey; en
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

d. hij voldoet aan hetgeen daartoe is bepaald in de Statuten en reglementen van de ISHN
en aan de besluiten van diens organen; en
e. aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
Voor een nationaal vertegenwoordigend team InlineSkaterhockey mogen uitsluitend spelers
uitkomen die:
a. voldoen aan al het bepaalde onder lid 1; of
b. verenigingslid zijn van een vereniging die lid is van een bij de International InlineSkater
Hockey Federation (IISHF) aangesloten nationale bond en op basis van de bij die bond
geldende reglementen speelgerechtigd is.
Een speler is gedurende een competitieseizoen slechts voor één vereniging tegelijkertijd
speelgerechtigd voor door de ISHN georganiseerde competities en/of wedstrijdreeksen, behoudens hierna te geven overgangsregelingen en uitzonderingen.
Overgang van een speler naar een andere vereniging beëindigt de speelgerechtigdheid van
de speler bij de te verlaten vereniging.
a. Zowel de door de speler te verlaten vereniging als de ontvangende vereniging zijn verplicht de betreffende speler onverwijld uit te schrijven cq. in te schrijven als verenigingslid; en
b. De overgang kan voorts alleen geschieden als de betrokkene aan zijn financiële verplichtingen bij de te verlaten vereniging heeft voldaan, hetgeen dient te blijken uit een door
de speler bij de aanmelding bij de nieuwe vereniging over te leggen schriftelijke verklaring van de te verlaten vereniging.
Spelers die in een competitieseizoen niet zijn uitgekomen in een eredivisieteam van een
vereniging, worden bij overgang naar een andere vereniging zonder meer speelgerechtigd
voor teams van die vereniging. Het bestuur van de vereniging waar een speler zich aanmeldt, dient er zich bij het bestuur van de vereniging die door de speler wordt verlaten van
te vergewissen of de speler is uitgekomen voor hun eredivisieteam.
Voor spelers die tijdens een competitieseizoen zijn vermeld op het wedstrijdformulier van
door de ISHN vastgestelde wedstrijden van een eredivisieteam, geldt dat na de eerste competitiedag het uitkomen voor een eredivisieteam van een andere vereniging of invallen bij
wedstrijden van een dergelijk team niet is toegestaan. Onder uitkomen wordt ook verstaan
het vermeld zijn op het wedstrijdformulier.
Het bestuur kan van deze bepalingen in zeer uitzonderlijke omstandigheden dispensatie
verlenen. Dit geschiedt echter ook dan uitsluitend in het geval dat minder dan de helft van
de competitiewedstrijden van het betrokken team van de (nieuwe) vereniging gespeeld is.
Indien een vereniging met meerdere teams in één divisie/leeftijdsklasse deelneemt, geldt
voor de spelers dat ze uitsluitend mogen uitkomen voor het team waarbij ze als eerste op
het wedstrijdformulier vermeld staan, ongeacht of ze daadwerkelijk voor dat team gespeeld
hebben.
Een speler is behoudens de in de spelregels genoemde dispensatieregels slechts gerechtigd
in de leeftijdsklasse uit te komen waartoe hij/zij krachtens zijn/haar leeftijd behoort.

Artikel 1.10 MAATREGELEN TEGEN NIET-GERECHTIGDE SPELERS
1. Aan een vereniging waarvan in een team één of meer niet-gerechtigde spelers, als bijvoorbeeld genoemd onder Artikel 1.9 zijn uitgekomen kan een administratieve boete worden
opgelegd.
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2.

3.

Aan een team, waarin één of meer op grond van deze regel niet-gerechtigde spelers zijn
uitgekomen, worden 2 wedstrijdpunten per wedstrijd in mindering gebracht, ongeacht het
aantal niet-gerechtigde spelers.
Het bestuur InlineSkaterhockey heeft de bevoegdheid aan een team waarin herhaaldelijk
dezelfde niet-gerechtigde speler is uitgekomen voor dat team van het bepaalde in lid 1 van
dit artikel af te wijken; in ieder geval worden 2 wedstrijdpunten in mindering gebracht.

4.

Het melden van een speler, die om één van de redenen genoemd in Artikel 1.9 of zoals om

5.

redenen vermeld in het tuchtreglement, niet gerechtigd is om in een bepaald team uit te
komen, moet binnen 10 dagen na de wedstrijd, waarin de overtreding is begaan, schriftelijk
aan de competitiecommissie worden gemeld. Deze melding kan geschieden via het wedstrijdformulier én via een email van het bestuur van de vereniging waartegen de overtreding is begaan.
Indien uit controle door de competitiecommissie van de wedstrijdformulieren een overtreding blijkt als genoemd in Artikel 1.9, is het bestuur InlineSkaterhockey gerechtigd maatregelen te treffen als genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel.

Artikel 1.11 TEAMBEGELEIDERS / TEAM OFFICIALS
1. Een vereniging kan bij een Inlineskaterhockey-wedstrijd aan een team één maar maximaal
vijf personen, als begeleiders (team officials) toevoegen, die gedurende die wedstrijd de
spelers en wisselspelers van dat team met speltactisch advies en/of (para)medische hulp
(coachen en verzorging) mogen ondersteunen.
2. Deze teambegeleiders moeten geregistreerd staan als lid van de ISHN en dit ter plekke middels een lidmaatschapskaart kunnen aantonen.
3. Indien het gestelde onder lid 2 niet kan worden aangetoond, dan ontzegt de scheidsrechter
de betreffende begeleider terstond de toegang tot de spelersbank.
4. Gedurende een wedstrijd is de plaats voor aangewezen teambegeleiders de spelersbank van
hun team.
a. zij mogen vanaf die bank de spelers aanwijzingen en in voorkomend geval (para-) medische hulp geven;
b. zij mogen gedurende de wedstrijd niet eerder dan ná van de scheidsrechter(s) verkregen
toestemming in het speelveld komen; en
c. zij mogen niet door het geven van aanwijzingen of door hun gedrag aanleiding geven tot
moeilijkheden, zulks ter beoordeling van de scheidsrechters die de wedstrijd leiden.
5. Door het aanvaarden van zo'n functie, dan wel het gevolg geven aan een aanwijzing als
teambegeleider aanvaardt de betrokkene de verplichting tot het naleven van de bepalingen
van de reglementen van de ISHN.
6. Als een teambegeleider zich voor of tijdens een wedstrijd onjuist gedraagt kan een scheidsrechter die de wedstrijd leidt hem bestraffen conform het bepaalde in de spelregels.
3. De teambegeleider aan wie het recht vanaf de spelersbank te coachen/verzorgen door middel van een rode- of zwarte kaart wordt ontzegd, moet de spelersbank verlaten en naar de
plaats voor toeschouwers gaan.
4. Een teambegeleider aan wie tijdens een wedstrijd het recht om vanaf de spelersbank te
coachen/verzorgen is ontzegd, mag tijdens die straftijd ook niet als speler aan de wedstrijd
(gaan) deelnemen.
5. Een van de spelersbank verwijderde teambegeleider dient in voorkomend geval wel in staat
te worden gesteld een speler (para-) medische verzorging te geven.
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Artikel 1.12 ORGANISEREN VAN TOERNOOIEN EN WEDSTRIJDEN
1. Het is verenigingen die lid zijn van de ISHN toegestaan buiten bezwaar van de competities
van de ISHN:
a. onderling InlineSkaterhockey wedstrijden en toernooien te organiseren, waarbij het organiseren van toernooien vooraf goedkeuring van het bestuur InlineSkaterhockey behoeft; Concept
b. internationale InlineSkaterhockey toernooien (class B) te organiseren, waarbij het organiseren van die toernooien vooraf goedkeuring van het bestuur InlineSkaterhockey behoeft;
c. zich kandidaat te stellen voor het organiseren van een InlineSkaterhockey European
Championship of European cup (class A title events), waarbij de kandidaatstelling vooraf
goedkeuring van het bestuur InlineSkaterhockey behoeft; en
d. incidenteel InlineSkaterhockey wedstrijden te spelen tegen verenigingen die niet zijn
aangesloten bij bonden die lid zijn van de IISHF, mits het spelen van zodanige wedstrijden vooraf ter kennis van het bestuur InlineSkaterhockey is gebracht.
2. Aanvragen voor het organiseren van toernooien als bedoeld in lid 1 onder sub a dienen door
een vereniging tenminste twee maanden voor het toernooi schriftelijk te worden gedaan
aan het bestuur InlineSkaterhockey. Aan een vereniging die deze verplichting niet nakomt,
kan een administratieve boete worden opgelegd.
3. Aanvragen voor het organiseren van toernooien als bedoeld in lid 1 sub b dienen door een
vereniging tenminste drie maanden voor het toernooi schriftelijk te worden gedaan aan het
bestuur InlineSkaterhockey. Bovendien dienen de internationale regels omtrent het organiseren van internationale class B toernooien opgevolgd te worden. Aan een vereniging die
deze verplichting niet nakomt, kan een administratieve boete worden opgelegd.
4. Aanvragen voor het kandidaat stellen voor het organiseren van internationale class A title
events als bedoeld in lid 1 sub c dienen door een vereniging uiterlijk in december voorafgaand aan het jaar waarin het toernooi gaat plaatsvinden schriftelijk te worden gedaan aan
het bestuur InlineSkaterhockey. Bovendien dienen de internationale regels omtrent het organiseren van class A title events opgevolgd te worden. Aan een vereniging die deze verplichting niet nakomt, kan een administratieve boete worden opgelegd.
Artikel 1.13 SPELREGLEMENTEN
1. Voor InlineSkaterhockey wedstrijden gelden de spelregels, die op basis van de 'Rules of the
Game' van de International InlineSkaterhockey Hockey Federation (IISHF) in nationale spelreglementen nader zijn vastgesteld.
2. Het bestuur InlineSkaterhockey stelt in overleg met de scheidsrechterscommissie (SRC) een
spelreglement InlineSkaterhockey vast en brengt de inhoud daarvan ter kennis van alle verenigingen en alle wedstrijddeelnemers.
3. Afwijkende bepalingen in de nationale spelregels ten opzichte van de internationale spelregels worden in een aparte bijlage van het spelreglement benoemd en op de website van de
ISHN gepubliceerd. Deze afwijkende bepalingen gelden uitsluitend voor nationale wedstrijden die door of onder auspiciën van de ISHN georganiseerd worden. Bij wedstrijden buiten
Nederland of bij internationale toernooien kunnen aan deze afwijkende bepalingen geen
rechten worden ontleend.
4. Het spelreglement InlineSkaterhockey geldt voor alle bondswedstrijden.
5. Verenigingen zullen voor door hen of onder hun toezicht te organiseren wedstrijden en
toernooien de bepalingen van de spelreglementen zoveel mogelijk (doen) navolgen, maar
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kunnen voor die wedstrijden en toernooien afwijkende bepalingen betreffende wedstrijdtijd
en -vorm, samenstelling der teams, vaststellen van de uitslag, en dergelijke vaststellen, mits
uit die aanpassingen geen gevaar voor spelers of anderen voortkomt.
Artikel 1.14 WEDSTRIJDLEIDING EN SCHEIDSRECHTERS
1. Elke InlineSkaterhockey wedstrijd moet krachtens de bepalingen van de spelregels, worden
geleid door twee bevoegde scheidsrechters die daarbij de spelregels van het betreffende
spelreglement dienen toe te passen.
2. De bevoegdheidsverklaringen voor scheidsrechters worden afgegeven door of namens de
scheidsrechterscommissie van de ISHN, volgens de bepalingen in Titel 4: Arbitrage InlineSkaterHockey wedstrijden in dit Sportreglement.
3. Door aanvaarden van een bevoegdheidsverklaring verklaren scheidsrechters tijdens wedstrijden de bepalingen van de reglementen van de ISHN te zullen naleven.
4. De aanwijzing van scheidsrechters voor het leiden van de wedstrijden gebeurt door of namens de scheidsrechterscommissie (SRC) of de scheidsrechtercoördinator van de organiserende vereniging, volgens de regels en aanwijzingen in Titel 4: Arbitrage InlineSkaterHockey
wedstrijden in dit Sportreglement.
5. Scheidsrechters zijn in het kader van het leiden van een wedstrijd bevoegd tot het opleggen
van de in de spelreglementen vastgelegde sancties op het overtreden van de spelregels en
tot het treffen van maatregelen zoals neergelegd in dit sportreglement.
Artikel 1.15 BONDSGEDELEGEERDE
Het bestuur InlineSkaterhockey is bevoegd bij de organisatie van toernooien / evenementen /
beslissingswedstrijden waarin om kampioenschap c.q. promotie / degradatie wordt gespeeld een
bondsgedelegeerde aan te wijzen die met betrekking tot (door scheidsrechters) geconstateerd
wangedrag van spelers en/of begeleiders regelend kan optreden en maatregelen kan treffen.
Eventueel getroffen maatregelen zullen na het toernooi/evenement aanhangig worden gemaakt
bij de tuchtcommissie.
Artikel 1.16 VERENIGINGSADRESSEN
1. De aan de competities deelnemende verenigingen zijn verplicht aan de ISHN ter kennis te
brengen:
a. plaats en ligging van het speelterrein of hal;
b. adres en telefoonnummer van een clubhuis of kleedaccommodatie;
c. de namen, adressen, telefoonnummers én e-mailadressen van de voorzitter, secretaris
en penningmeester van de vereniging en de personen die belast zijn met de afwikkeling
van:
 de wedstrijdprogramma’s InlineSkaterhockey (wedstrijdsecretariaat);
 de organisatie van de arbitrage (scheidsrechtercommissariaat, -coördinator); en
2.
3.

 de ledenadministratie.
De gegevens als bedoeld onder lid 1 van dit artikel dienen bij elke wijziging per omgaande
geactualiseerd te worden in de ledenadministratie van de ISHN.
Bij niet, onvolledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van het in lid 2 van dit artikel gestelde kan aan de vereniging een administratieve boete worden opgelegd.
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Artikel 1.17 GEVALLEN WAARIN HET SPORTREGLEMENT NIET VOORZIET
In gevallen betreffende competities, wedstrijden en toernooien, teams, spelers en teambegeleiders, wedstrijdleiding, scheidsrechters, en accommodaties waarin dit sportreglement niet voorziet, beslist het bestuur InlineSkaterhockey.

Titel 2: Wedstrijdbepalingen InlineSkaterhockey
Artikel 2.1 COMPETITIES
1. De ISHN organiseert jaarlijks competities InlineSkaterhockey.
2. Competities worden als volgt ingedeeld:
a. Competities voor senioren:
 Eredivisie;
 Eerste divisie;
 Tweede divisie;
b. Competities voor jeugdteams;
 U19 (Junioren);
 U16 (Jeugd);
 U13 (PeeWee);
3.

 U10 (Minnow).
Competities worden slechts georganiseerd indien minimaal vier teams inschrijven.

Artikel 2.2 INSCHRIJVEN VOOR EEN COMPETITIE
1. Bij de ISHN aangesloten verenigingen kunnen teams inschrijven voor een competitie. De
inschrijving dient te geschieden volgens de aanwijzingen op het inschrijfformulier dat voorafgaand aan een competitie door de competitiecommissie aan de verenigingen wordt toegezonden.
2. De verenigingen kunnen eventuele wensen ten aanzien van de competitie-indeling van haar
teams en het wedstrijdprogramma uitsluitend schriftelijk én gelijktijdig met de inschrijving
bij het bestuur kenbaar maken. Voor zover mogelijk zal met deze wensen rekening worden
gehouden.
3. Inschrijvingen die ná de inschrijfdatum, doch vóór het publiceren van de wedstrijdkalender
ontvangen worden, worden uitsluitend geaccepteerd na het betalen van een administratieve boete.
4. Inschrijvingen die na het publiceren van de wedstrijdkalender ontvangen worden, worden
niet in behandeling genomen.
Artikel 2.3 AANVANG VAN DE COMPETITIES
De aanvang van de competities InlineSkaterhockey wordt jaarlijks tegelijk met de indeling van de
competities gepubliceerd op de website van de ISHN .
Artikel 2.4 PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELINGEN
De promotie- en degradatieregeling wordt jaarlijks vóór de aanvang van het betreffende competitieseizoen vastgesteld en gepubliceerd op de website van de ISHN.
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Artikel 2.5 PLAY-OFF WEDSTRIJDEN
Voor het bepalen van een kampioenschap, promotie of degradatie van een team kunnen play-off
wedstrijden vastgesteld worden. De reglementen hiervan worden vóór de aanvang van een competitie die met play-offs worden afgesloten, bekend gemaakt. De reglementen worden gepubliceerd op de website van de ISHN.
Artikel 2.6 BEKERWEDSTRIJDEN
Voor seniorenteams kunnen in aanvulling op de gebruikelijke competitie series bekerwedstrijden
worden vastgesteld. De reglementen hiervoor zullen voor de aanvang van een competitie waarin
deze gespeeld worden, bekend worden gemaakt. De reglementen worden gepubliceerd op de
website van de ISHN.
Artikel 2.7 TERUGTREKKEN VAN EEN TEAM OF VAN TEAMS UIT DE COMPETITIE
1. Aan een vereniging die tussen inschrijven en aanvang van het competitieseizoen één of
meer teams terugtrekt, kan voor elk teruggetrokken team administratiekosten in rekening
worden gebracht.
2. Een vereniging die tijdens het competitieseizoen één of meerdere teams terugtrekt is een
administratieve boete verschuldigd per teruggetrokken team.
3. Indien een team zich tijdens het competitieseizoen terugtrekt worden de reeds door dat
team gespeelde wedstrijden als niet gespeeld beschouwd; een en ander zal in de ranglijst
van de competitie worden verwerkt.
4. Indien een vereniging gedurende opeenvolgende competities één of meerdere teams tijdens
de competitie terugtrekt kan het bestuur in het volgende seizoen de inschrijving van één of
meerdere teams van die vereniging afwijzen.
Artikel 2.8 VASTSTELLEN WEDSTRIJDPROGRAMMA'S
Wedstrijdprogramma's, alsmede de datum en de plaats waar de wedstrijden zullen worden gespeeld, worden vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd op de website van de ISHN. Eén en
ander onverminderd de bevoegdheid van het bestuur InlineSkaterhockey uiterlijk 5 dagen voor
de speeldatum een wedstrijd vast te stellen, c.q. een vastgestelde wedstrijd uiterlijk 24 uur voor
de aanvang van de wedstrijd alsnog af te gelasten, op grond van andere dan de in Artikel 2.17
genoemde omstandigheden.
Artikel 2.9
1.

2.

3.

WAAR EN WANNEER WORDEN DE WEDSTRIJDEN GESPEELD?

Een wedstrijd wordt gespeeld op de in Artikel 2.8 en nader in deze regel genoemde dagen
en op het terrein van de in het wedstrijdprogramma genoemde vereniging. Het bestuur InlineSkaterhockey kan in een bijzonder geval al dan niet op verzoek van één der betrokken
verenigingen een andere plaats of speeldag van de wedstrijd aanwijzen.
Competitiewedstrijden worden als regel op zaterdag of op zondag vastgesteld. Verder kunnen competitiewedstrijden worden vastgesteld op Hemelvaartsdag, Koninginnedag en Bevrijdingsdag indien dit nationale feestdagen zijn en in het Paas- en Pinksterweekeinde, alsmede op doordeweekse avonden gedurende het gehele seizoen.
Bovendien kunnen wedstrijden en als zodanig door het bestuur InlineSkaterhockey, in het
wedstrijdprogramma volgens regel Artikel 2.18 aangemerkte inhaalwedstrijden (IW), op andere dagen worden vastgesteld, met inachtneming van hetgeen Artikel 2.8 daaromtrent bepaalt.
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4.
5.

Inhaalwedstrijden kunnen tevens uiterlijk 24 uur van tevoren door de competitiecommissie
op een van de genoemde speelmogelijkheden onder lid 3 genoemd worden vastgesteld.
Bij het vaststellen van het wedstrijdprogramma worden thuiswedstrijden zoveel mogelijk
naar rato toegewezen (gelijkmatig verdeeld tussen de clubs) en wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met opgegeven beschikbaarheid van de clubaccommodaties.

Artikel 2.10 VERPLICHTING TOT HET SPELEN VAN VASTGESTELDE WEDSTRIJDEN
1.

Een vereniging is verplicht de voor haar overeenkomstig Artikel 2.8 en Artikel 2.9 vastgestel-

2.

de wedstrijden te spelen.
Competitiewedstrijden hebben, ongeacht de datum waarop ze zijn vastgesteld voorrang op
vriendschappelijke wedstrijden.

Artikel 2.11 WIJZIGINGEN IN COMPETITIEKALENDER
1. Uitsluitend de competitiecommissie kan wijzigingen aanbrengen in de competitiekalender.
De competitiecommissie voert een wijziging door indien dit van belang is voor het ordelijk
verloop van de betreffende competitie of van een andere competitie.
2. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website van de ISHN én door de competitiecommissie telefonische medegedeeld aan de belanghebbende teams.
3. Wijzigen van de competitiekalender kan alleen indien de belangen van derden niet geschaad
worden.
4. Een vereniging kan een verzoek om van een vastgestelde competitiekalender af te wijken,
met redenen omkleed, schriftelijk indienen bij de competitiecommissie. Een dergelijk verzoek dient een door de tegenpartij geaccordeerd voorstel voor een alternatieve speeldatum
te bevatten. De competitiecommissie zal het verzoek beoordelen en indien het verzoek
wordt gehonoreerd, zal administratiekosten in rekening worden gebracht aan de vereniging
die het verzoek heeft ingediend. Indien het verzoek door meerdere verenigingen wordt ingediend, worden de administratiekosten evenredig verdeeld aan die verenigingen in rekening gebracht. Het staat de competitiecommissie vrij naar bevinden geen administratiekosten in rekening te brengen.
5. Het onderling afspreken tussen de betrokken verenigingen om af te wijken van een vastgestelde competitiekalender is niet toegestaan. Tegen overtreding van deze bepaling kan een
administratieve boete worden opgelegd.
Artikel 2.12 VRIJSTELLING VAN HET SPELEN VAN WEDSTRIJDEN
1. Indien een team moet deelnemen aan door de International InlineSkater Hockey (IISHF)
georganiseerde kampioenschappen wordt het in de periode waarin die kampioenschappen
worden gehouden, vrijgesteld van het spelen van vastgestelde competitiewedstrijden.
2. Indien een team een of meer spelers afstaat aan Nederland vertegenwoordigende (nationale) teams, kan de betrokken vereniging aan het bestuur voor dat team vrijstelling van in die
periode vastgestelde competitiewedstrijden verzoeken.
Artikel 2.13 PLAATS EN VELD VAN INLINESKATERHOCKEY WEDSTRIJDEN
1. Een door het bestuur InlineSkaterhockey vastgestelde wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de in het wedstrijdprogramma genoemde vereniging, tenzij:
a. het reglement omzetting voorschrijft ingeval het speelterrein niet bespeelbaar is, dit ter
beoordeling van de scheidsrechter(s) en/of de verantwoordelijke bestuursfunctionaris
van de betreffende vereniging;
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2.

3.

b. het bestuur InlineSkaterhockey een ander terrein heeft aangewezen.
Het bestuur kan op een met redenen omkleed, schriftelijk verzoek van een vereniging toestemming verlenen om één of meer thuiswedstrijden van die vereniging op een ander terrein dan dat van de betrokken vereniging te spelen.
Het speelterrein dient te voldoen aan hetgeen hieromtrent in Titel 7: (Accommodaties) van
dit sportreglement is bepaald.

Artikel 2.14 AANVANGSTIJDSTIPPEN VAN WEDSTRIJDEN
De aanvangstijdstippen van wedstrijden worden door de competitiecommissie bepaald. De aanvangstijdstippen worden gepubliceerd op de website van de ISHN.
Artikel 2.15 AANWEZIGHEID VAN TEAMS OP HET VASTGESTELDE AANVANGSTIJDSTIP
1. Een team dient bij de aanvang van een bondswedstrijd op het door de competitiecommissie
vastgestelde aanvangstijdstip, te bestaan uit tenminste 4 veldspelers en een keeper.
2. Een team dat 15 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip nog niet gereed is dan wel
niet bestaat uit het vereiste minimum aantal spelers, kan als niet opgekomen worden beschouwd, in welk geval Artikel 2.24 van toepassing is.
Artikel 2.16 BEGELEIDER BIJ JUNIOREN TEAMS
1. Een vereniging is verplicht elk van haar junioren teams (U10 t/m U19) gedurende wedstrijden te doen vergezellen door een begeleider, die als teamleider gedurende de wedstrijd van
het team namens de vereniging verantwoordelijkheid draagt voor het gedrag van de spelers.
Als teamleider van een junioren team kunnen alleen personen van tenminste 18 jaar oud
optreden.
2. Bij niet nakomen van deze verplichting kan aan de betreffende vereniging een administratieve boete worden opgelegd.
Artikel 2.17 AFGELASTEN VAN WEDSTRIJDEN
1. Afgelasten van bondswedstrijden of een gedeelte daarvan kan alleen geschieden in verband
met:
a. de weersgesteldheid en/of de daaruit voortvloeiende terreingesteldheid;
b. het ontbreken van noodzakelijke voorzieningen op- of rond het speelveld;
c. het ontbreken van of een gebrekkige organisatie door de organiserende vereniging, zodanig dat een onveilige situatie kan ontstaan voor spelers of publiek;
d. calamiteiten door infrastructurele beperkingen of epidemieën.
2. De bevoegdheid tot afgelasten berust bij:
a. de competitiecommissie voor het gehele of gedeeltelijke programma (centrale afgelasting).
b. de verhuurder/beheerder of het verenigingsbestuur voor het gehele of gedeeltelijke
programma, te spelen op het door hem verhuurde/beheerde complex.
c. de scheidsrechters voor een door hen te leiden wedstrijd of een gedeelte daarvan.
3. Het afgelasten van een wedstrijd op basis van lid 1 sub b of sub c wordt gezien als een tekortkoming van de organiserende vereniging, waarvoor een administratieve boete kan worden opgelegd.
4. De competitiecommissie is eveneens bevoegd om op verzoek van de belanghebbende vereniging één of meer wedstrijden af te gelasten, indien zich omstandigheden voordoen, die
een dergelijke beslissing gewenst maken.
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5.
6.

7.

8.

Een centrale afgelasting wordt bekend gemaakt via de website van de ISHN en wordt door
de competitiecommissie telefonisch gemeld aan de betreffende verenigingen.
Indien een wedstrijd anders dan centraal wordt afgelast, dient dit door de ontvangende
vereniging ten spoedigste ter kennis te worden gebracht aan de bezoekende vereniging(en)
en de voor deze wedstrijd van bondswege aangewezen scheidsrechters. Voorts dient het afgelasten te worden gemeld aan de competitiecommissie. Voor het niet nakomen van deze
verplichting kan een administratieve boete worden opgelegd.
Behoudens bij centrale afgelasting dient de functionaris die de afgelasting bevolen heeft
binnen één werkdag na de geplande wedstrijddag de competitiecommissie op de hoogte te
stellen van de reden(en) voor de afgelasting en van alle zaken die bij de beslissing een rol
hebben gespeeld.
Indien bij toetsing achteraf door één of meerdere van de betreffende verenigingen niet aan
het gestelde in lid 1, lid 2 of lid 6 wordt voldaan, kan door de competitiecommissie Artikel
2.24 van toepassing worden verklaard.

Artikel 2.18 INHAALWEDSTRIJDEN
1.
2.
3.
4.

Wedstrijden afgelast op grond van Artikel 2.17 lid 1 worden door de competitiecommissie
als regel opnieuw vastgesteld onder de benaming 'inhaalwedstrijden' (IW).
De competitiecommissie kan bij het vaststellen van inhaalwedstrijden besluiten tot het
verplaatsen van de wedstrijden naar een andere locatie en/of andere aanvangstijdstippen.
Ingeval voor de betreffende wedstrijd niet van bondswege scheidsrechters zijn aangewezen,
dient de alsdan ontvangende vereniging voor bevoegde wedstrijdleiding te zorgen.
Bij overtreding van het gestelde onder lid 3 van deze regel kan aan de vereniging een administratieve boete worden opgelegd en is de alsdan ontvangende vereniging verplicht aan de
ISHN de tengevolge van de overtreding vergeefs gemaakte reiskosten van de scheidsrechters te vergoeden.

Artikel 2.19 TEAMSAMENSTELLING
1. Een vereniging waarvan teams deelnemen aan de door de competitiecommissie georganiseerde competities, is verplicht aan de ISHN bij inschrijving per team een voor haar bindende opgave te verstrekken met de namen (achternaam en voorletters) en bondsnummers van
de spelers die in dat team zijn ingedeeld.
2. Een teamopgave bestaat uit minimaal 8 spelers (7 veldspelers en 1 goalkeeper).
3. Junioren teams (U19, U16, U13 en U10) hebben naast spelers minimaal één teambegeleider
als bedoeld in Artikel 1.11.
4.
5.
6.

De in lid 1 bedoelde opgave dient door de vereniging te worden gedaan op het daarvoor
bestemde formulier dat als bijlage is toegevoegd aan het inschrijfformulier.
Aan een vereniging kan voor elk verzuim van het gestelde onder lid 1 tot en met lid 4 van dit
artikel een administratieve boete worden opgelegd.
Een vereniging die een opgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel doet en hierbij één of meer
spelers opgeeft van wie hem bekend is dat deze niet beschikbaar is/zijn of zal/zullen zijn,
pleegt een bedrieglijke handeling waartegen tuchtrechterlijk wordt opgetreden.

Artikel 2.20 NIET GERECHTIGDE SPELERS BIJ BESLISSINGSWEDSTRIJDEN
1. Een beslissingswedstrijd is een wedstrijd die door de competitiecommissie als zodanig wordt
aangewezen.
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Een speler – die op zich gerechtigd is om in het betreffende team uit te komen – mag slechts
voor beslissingswedstrijden van dat team uitkomen indien hij/zij in voorafgaande wedstrijden in hetzelfde seizoen tenminste tweemaal voor dat team is uitgekomen.
Onder uitkomen wordt ook verstaan: vermeld zijn op het wedstrijdformulier.
Een vereniging die één of meer spelers op een wedstrijdformulier zet van wie hem bekend is
dat deze niet beschikbaar is/zijn, pleegt een bedrieglijke handeling waartegen tuchtrechterlijk wordt opgetreden.

Artikel 2.21 WEDSTRIJDFORMULIEREN
1. Alleen het gebruik van officiële door de ISHN beschikbaar gestelde wedstrijdformulieren is
toegestaan.
2. Elk team dient 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aan de tijdwaarnemer een teamlijst ter hand te stellen waarop is aangegeven welke voor het team speelgerechtigde spelers
(minimaal 5 en maximaal 18) aan de wedstrijd zullen deelnemen en welke teamofficials
(maximaal 5) in de spelersbank zullen plaats nemen. De lijst bestaat uit de namen, voorletters en bondsnummers van de spelers en teamofficials.
3. De tijdwaarnemer zorg dat alle deelnemers als vermeld op de teamlijst worden overgenomen op het wedstrijdformulier en controleert de identiteit van de deelnemers aan de hand
van ISHN-lidmaatschapspas of een in Nederland als zodanig erkent identiteitsbewijs. Naast
de ISHN-lidmaatschapspas worden uitsluitend de volgende documenten als identiteitsbewijs geaccepteerd: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, vreemdelingendocument en rijbewijs.
4. De tijdwaarnemer noteert de namen en de bondsnummers van de scheidsrechters op het
wedstrijdformulier.
5. De teamleider (coach, aanvoerder, teamleider) van een team is verantwoordelijk voor het
duidelijk en correct overnemen van de gegevens van de teamlijst op het wedstrijdformulier.
Door voorafgaand aan de wedstrijd zijn handtekening te plaatsen op het wedstrijdformulier
verklaart de teamleider dat de gegevens over zijn team zoals genoteerd op het wedstrijdformulier volledig en juist zijn.
6. Tijdens de wedstrijd registreert de tijdwaarnemer doelpunten, straffen, incidenten en andere bijzonderheden op het wedstrijdformulier.
7. Na afloop van de wedstrijd controleren de scheidsrechters het wedstrijdformulier op juistheid en volledigheid en ondertekenen vervolgens het formulier voor akkoord.
8. Uitsluitend scheidsrechters en officials zijn bevoegd opmerkingen te plaatsen op het wedstrijdformulier. Opmerkingen door anderen toegevoegd aan het wedstrijdformulier worden
genegeerd.
9. Indien de teamleider van een team weigert voor aanvang van de wedstrijd de wedstrijdsheet te ondertekenen, wordt dit beschouwd als niet aanvangen van de wedstrijd/weigeren
te spelen en is Artikel 2.24 van toepassing.
10. Beide teams ontvangen na afloop van de wedstrijd een door de scheidsrechters ondertekent
exemplaar van het wedstrijdformulier.
Artikel 2.22 INZENDEN EN BEWAREN WEDSTRIJDFORMULIEREN
1. De organiserende vereniging dient op de wedstrijddag doch vóór 20.00 uur op de dag na de
wedstrijddag de wedstrijduitslagen te mailen naar de competitiecommissie (competitiecommissie@ishn.nl). De wedstrijduitslagen worden in beginsel binnen drie dagen na ontvangst gepubliceerd op de internetsite van de ISHN (ishn.nl).
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De bondsscheidsrechters of indien de organiserende verenging zorg draagt voor de wedstrijdleiding, de organiserende vereniging dienen de voor de bond bestemde doordrukexemplaren van de wedstrijdformulieren, inclusief eventuele scheidsrechterrapporten of
andere rapportages binnen twee werkdagen na de wedstrijddag per post te versturen naar
het adres dat daartoe op de website van de ISHN vermeld staat.
Bij niet voldoen aan het gestelde onder lid 1 of lid 2 of bij onjuist of niet volledig invullen van
het wedstrijdformulier kan aan de verantwoordelijke (organiserende) vereniging een administratieve boete worden opgelegd.
Het onjuist of niet volledig invullen van het wedstrijdformulier kan worden opgevat als een
bedrieglijke handeling.
Verenigingen zijn verplicht voor de duur van één kalenderjaar de voor het verenigingsarchief
bestemde doordruk-exemplaren te bewaren en indien daar door de ISHN om wordt verzocht, die kopie ter controle toe te sturen

Artikel 2.23 BERICHTGEVING OVER NIET-GESPEELDE WEDSTRIJDEN
Indien een vastgestelde bondswedstrijd niet is gespeeld zijn de betreffende verenigingen verplicht daarvan op de dag waarop de wedstrijd was vastgesteld kennis te geven aan de competitiecommissie (competitiecommissie@ishn.nl), met vermelding van de reden van het niet spelen.
Deze verplichting geldt niet ingeval de wedstrijd(en) niet is/zijn gespeeld in verband met afgelasting door de competitiecommissie. Bij het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting wordt
een administratieve boete opgelegd.
Artikel 2.24 NIET OPKOMEN EN/OF WEDSTRIJD NIET AANVANGEN
1.

2.

3.

4.

Aan een vereniging waarvan een team in een in Artikel 2.10 bedoelde wedstrijd in strijd met
de verplichting niet is opgekomen dan wel de wedstrijd niet heeft aangevangen, kan een
administratieve boete worden opgelegd. De hoogte van de administratieve boete is mede
afhankelijk van tijdigheid van afmelden:
a. Onder een tijdige afmelding wordt verstaan een schriftelijke afmelding (email) bij de
competitiecommissie en bij de tegenstander(s) tot 48 uur vóór aanvang van de dag
waarop de wedstrijd(en) ingepland staat(n);
b. Onder een niet tijdige afmelding wordt verstaan een schriftelijke afmelding (email) bij de
competitiecommissie en bij de tegenstander(s) tot 20.00 uur op de dag voorafgaand aan
de dag waarop de wedstrijd(en) ingepland staat(n); en
c. Onder niet afmelden wordt verstaan afmelding na 20.00 uur op de dag voorafgaand aan
de dag waarop de wedstrijd(en) ingepland staat(n) (tijdsaanduiding ontvangst email is
leidend) of zonder schriftelijk bericht niet verschijnen.
Een team dat in strijd met zijn verplichting in een vastgestelde bondswedstrijd niet is opgekomen dan wel de wedstrijd niet heeft aangevangen, verliest de wedstrijd reglementair met
5 – 0.
De vereniging van het team dat niet is opgekomen, dient, indien de van bondswege voor het
leiden van de wedstrijd aangewezen scheidsrechters reeds aanwezig waren, aan de ISHN de
reiskosten van deze scheidsrechters te vergoeden, op basis van 19 cent /km of vergoeding
van vervoersbewijzen van het openbaarvervoer tussen de plaats waar de wedstrijd zou worden gespeeld en de woonplaats van elk der scheidsrechters.
Indien het ontvangende team niet is opgekomen of de wedstrijd(en) niet wil aanvangen en
het (de) bezoekende team(s) de reis reeds heeft aangevangen, dient de vereniging van het
thuisteam aan haar tegenpartij(en) de reiskosten van de spelers te vergoeden, op basis van
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19 cent/km of vergoeding van vervoersbewijzen van het openbaarvervoer tussen de plaats
van de ontvangende vereniging en die van de bezoekende vereniging.
Indien het niet opkomen van een team tevens leidt tot het niet nakomen van de bepalingen
omtrent het leveren van scheidsrechters, worden de daarvoor geldende regels separaat
toegepast.

Artikel 2.25 HERHAALDELIJK NIET OPKOMEN OF WEDSTRIJD NIET AANVANGEN
1. Een team dat tijdens eenzelfde competitie in strijd met zijn verplichting voor de tweede
maal zonder afmelding als beschreven in Artikel 2.24 niet opkomt dan wel de wedstrijd niet
heeft aangevangen:
a. verliest het recht van verdere deelneming aan de competitie;
b. de door het team reeds gespeelde wedstrijden worden als niet-gespeeld beschouwd. Dit
zal in de ranglijst van de competitie worden verwerkt;
c. voor het team verschuldigde inleggelden blijven verschuldigd; reeds betaalde inleggelden worden niet gerestitueerd;
d. ontvangt een administratieve boete; en
e. indien het een eredivisieteam betreft, wordt het betreffende team het volgende seizoen
teruggezet naar de eerste divisie.
Artikel 2.26 VOORTIJDIG BEËINDIGEN VAN EEN WEDSTRIJD DOOR DE SCHEIDSRECHTERS
1. Ingeval van een door de ISHN vastgestelde wedstrijd, die vóór het verstrijken van de speeltijd door de scheidsrechters wordt beëindigd, dienen de scheidsrechters op het wedstrijdformulier het volgende aan te tekenen:
a. de reden(en) van de voortijdige beëindiging; en
b. het moment (in minuten) dat de wedstrijd voortijdig werd beëindigd.
2. Indien een wedstrijd voortijdig door de scheidsrechters wordt beëindigd wegens wangedrag
van wedstrijddeelnemers of ongeregeldheden op of rond het speelveld, stellen de scheidsrechters een scheidsrechterrapport op. De competitiecommissie kan in dat geval de bepalingen betreffende een niet-ordelijk verlopen wedstrijd Artikel 2.29 van toepassing verkla3.

ren.
Indien een wedstrijd voortijdig door de scheidsrechters wordt beëindigd vanwege externe
omstandigheden waardoor het op een veilige manier voortzetten van de wedstrijd geen
sprake meer kan zijn geldt het volgende:
a. Indien minimaal tweederde van de wedstrijd gespeeld is, wordt de stand bij het staken
van de wedstrijd als eindstand vastgesteld;
b. Indien minder dan tweederde van de wedstrijd gespeeld is, wordt het resterende deel zo
spoedig mogelijk op een nader te bepalen datum gespeeld. Hiervan kan door de competitiecommissie worden afgeweken mits dit geen invloed heeft op kampioenschap, promotie of degradatie.

Artikel 2.27 VOORTIJDIG BEËINDIGEN VAN EEN WEDSTRIJD DOOR EEN TEAM
1. Indien een wedstrijd voortijdig wordt beëindigd omdat een team weigert verder te spelen,
worden aan dit team twee wedstrijdpunten in mindering gebracht.
2. Aan de vereniging van het in het lid 1. van deze regel genoemde team kan een administratieve boete worden opgelegd.
3. Ingeval van voortijdige beëindiging, als bedoeld in lid 1. van deze regel, dienen de scheidsrechters op het wedstrijdformulier het volgende aan te tekenen:
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a. de reden(en) van de voortijdige beëindiging en door welk team de wedstrijd voortijdig
werd beëindigd;
b. de doelpuntenstand die was bereikt op het moment dat de wedstrijd voortijdig werd beëindigd;
c. het moment (in minuten) dat de wedstrijd voortijdig werd beëindigd.
De competitiecommissie heeft de bevoegdheid in afwijking van het gestelde in de spelregels
het restant van de wedstrijd te laten uitspelen.
De teams, die het resterend deel van een voortijdig afgebroken wedstrijd spelen, bestaan uit
dezelfde spelers, die aan de wedstrijd deelnamen op het moment dat de wedstrijd werd afgebroken. Indien spelers niet beschikbaar zijn, mogen zij worden vervangen door spelers die
gerechtigd zijn voor dit team uit te komen. Voor spelers die op het moment dat de wedstrijd
werd afgebroken tijdelijk of definitief uit het veld waren gezonden, geldt, dat zij gedurende
hun straftijd niet aan het resterend deel van de wedstrijd mogen deelnemen en dat zij gedurende hun straftijd in het resterend deel van de wedstrijd niet mogen worden vervangen.
De doelpuntenstand bij aanvang van het spelen van het resterend deel van een voortijdig
afgebroken wedstrijd is die, welke was bereikt op het moment dat de wedstrijd voortijdig
werd afgebroken.
Indien het resterend deel een thuiswedstrijd betreft van een team dat weigerde verder te
spelen, dient de vereniging van dit team aan haar tegenpartij de reiskosten van de spelers te
vergoeden, op basis van 19 cent/km tussen de plaats van het ontvangende en die van de bezoekende vereniging.
De vereniging van het team dat weigerde verder te spelen, dient, indien van bondswege
voor het leiden van de wedstrijd scheidsrechters zijn aangewezen, aan de ISHN de reiskosten van deze scheidsrechters te vergoeden, op basis van 19 cent per km tussen de plaats
waar de wedstrijd werd gespeeld en de woonplaats van elk der scheidsrechters.

Artikel 2.28 TWEEDE MAAL WEIGEREN EEN WEDSTRIJD VOORT TE ZETTEN
1. Een team dat tijdens één en dezelfde competitie voor de tweede maal heeft geweigerd een
wedstrijd voort te zetten verliest het recht van verdere deelneming aan de competitie.
2. Aan de vereniging van het in het lid 1. van deze regel genoemde team kan een administratieve boete worden opgelegd.
3. De door het team reeds gespeelde wedstrijden worden als niet-gespeeld beschouwd. Dit zal
in de ranglijst van de competitie worden verwerkt;
4. De door het team verschuldigde inleggelden blijven verschuldigd; reeds betaalde inleggelden worden niet gerestitueerd.
5. Indien het een eredivisieteam betreft, wordt het betreffende team het volgende seizoen
teruggezet naar de eerste divisie.
Artikel 2.29 EEN NIET-ORDELIJK VERLOPEN WEDSTRIJD
1. Een naar het oordeel van de competitiecommissie InlineSkaterhockey niet-ordelijk verlopen
wedstrijd, wordt in de regel als niet-gespeeld beschouwd.
2. Deze niet-gespeelde wedstrijd wordt als regel opnieuw vastgesteld; hiervan kan worden
afgeweken, mits dit geen invloed heeft op kampioenschap, promotie of degradatie. Indien
de wedstrijd niet opnieuw wordt vastgesteld, heeft de competitiecommissie de bevoegdheid
de stand op het moment van staken als eindstand aan te merken.
3. Aan een vereniging waaraan het niet-ordelijk verloop is toe te schrijven, kan een administratieve boete worden opgelegd.
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Aan het team waaraan het niet-ordelijk verloop is toe te schrijven, worden 2 wedstrijdpunten in mindering gebracht.
Wanneer het niet-ordelijk verloop is toe te schrijven aan de coach van een team, dan worden aan het betreffende team 2 wedstrijdpunten in mindering gebracht.
Gele, rode en zwarte kaarten die zijn behaald in een wedstrijd, waarvan de competitiecommissie besluit dat hij opnieuw moet worden vastgesteld, blijven geregistreerd.
Indien door wangedrag van supporters van een vereniging het verloop van een wedstrijd
wordt verstoord, wordt de wedstrijd als niet-ordelijk verlopen beschouwd. Aan de betreffende vereniging kan een administratieve boete worden opgelegd. Daarnaast of in plaats
daarvan kan aan het team van de betreffende vereniging twee wedstrijdpunten in mindering
worden gebracht. De competitiecommissie InlineSkaterhockey kan bepalen dat de oorspronkelijke uitslag blijft gehandhaafd en dat slechts het restant wordt (uit)gespeeld.
Indien het niet-ordelijk verloop is toe te schrijven aan een team dat een 'thuis'-wedstrijd
speelde, dient de vereniging van dit team de reiskosten van het (de) bezoekend team(s) te
vergoeden op basis van 19 cent/km tussen de vestigingsplaats van het bezoekend team en
de vestigingsplaats van het thuisspelend team.
De vereniging van het team waaraan het niet-ordelijk verloop is toe te schrijven, dient, indien van bondswege voor het leiden van de wedstrijd scheidsrechters zijn aangewezen, aan
de hockeybond de reiskosten van deze scheidsrechters te vergoeden, op basis van 19
cent/km tussen de plaats waar de wedstrijd werd gespeeld en de woonplaats van elk der
scheidsrechters.

Titel 3: Organisatie van de wedstrijdsport InlineSkaterhockey
Artikel 3.1 DE COMPETITIECOMMISSIE
1. De competitiecommissie van de ISHN bestaat uit 3 - 5 personen.
2. De voorzitter van de competitiecommissie is tevens lid van het bestuur InlineSkaterhockey.
3. De competitiecommissie is:
a. verantwoordelijk voor het organiseren van competities, toernooien en wedstrijdreeksen
en zorgt voor een ordelijk verloop daarvan. Voorts houdt de competitiecommissie zich
bezig met alle aan de competitie gerelateerde onderwerpen; en
b. is belast met het toezicht houden op het nakomen van de verplichtingen door de aan
onder auspiciën van de ISHN georganiseerde wedstrijden, deelnemende verenigingen
daar waar dit toezicht krachtens dit reglement expliciet aan de competitiecommissie is
opgedragen.
4. Leden van de competitiecommissie treden op als competitieleider voor één of meerdere
divisies.
5. Teneinde de competitie in goede banen te kunnen leiden, zorgt de competitiecommissie
voor:
a. het opstellen van de competitiekalenders; en
b. het informeren van verenigingen over alle zaken die van belang zijn voor een ordelijk
verloop van de competitie.
6. Bij het samenstellen van de competitiekalender houdt de competitiecommissie daar waar
mogelijk, rekening met vooraf opgegeven verhinderingen, vriendschappelijke wedstrijden,
toernooien en andere wensen van de deelnemende verenigingen en met de belangen van
de nationale teams.
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Artikel 3.2 BEVOEGDHEDEN COMPETITIECOMMISSIE
1. De bevoegdheden van de competitiecommissie strekken zich uit tot alle door- of onder auspiciën van de ISHN georganiseerde competitiewedstrijden, (beker-) toernooien en overige
wedstrijden.
2. De competitiecommissie neemt indien noodzakelijk corrigerende maatregelen waaronder
strafmaatregelen zoals die krachtens 2.9 van het Tuchtreglement door de competitiecommissie kunnen worden opgelegd.
3. De competitiecommissie is bevoegd om zaken die een standaardafdoening kennen alsnog
ter behandeling voor te leggen aan de tuchtcommissie. Dit betreft zaken waarvan de competitiecommissie mede op basis van de wedstrijdformulieren en/of scheidsrechtersrapport(en), van mening is dat:
a. wellicht een zwaardere strafmaat dan de standaardafdoening op zijn plaats zou zijn;
b. de spelregels of het sportreglement in het betreffende geval ruimte biedt voor verschillende interpretaties; of
c. zij naar eigen oordeel niet in staat is objectief te (be-)oordelen.
4. Indien het vaststellen van een competitiewedstrijd om welke reden dan ook niet mogelijk is,
kan de competitiecommissie beslissen de uitslag van de eerstvolgende wedstrijd tussen de
beide teams in de betreffende competitie dubbel te laten tellen. Ook kan de competitiecommissie een einduitslag vaststellen op 0-0 met voor beide teams 1 wedstrijdpunt in mindering (per saldo betekent dat een einduitslag van 0-0 zonder dat voor die wedstrijd wedstrijdpunten worden toebedeeld).
5. In geval van een overtreding van dit reglement kan de competitiecommissie daar waar het
toezicht krachtens dit reglement expliciet aan de competitiecommissie is opgedragen, met
betrekking tot een al dan niet gespeelde wedstrijd de volgende strafmaatregelen treffen:
a. het vaststellen van een reglementair verlies;
b. het vaststellen van de einduitslag van een wedstrijd op 0-0;
c. het in mindering brengen van 1 of 2 wedstrijdpunten bij één of beide teams.
6. Bij een reglementair verlies wordt de einduitslag als volgt bepaald:
a. het team dat reglementair verliest, krijgt nul doelpunten voor;
b. bij de tegenstander van het team dat reglementair verliest, wordt het aantal daadwerkelijk gescoorde doelpunten voor, vermeerderd met vijf.

Titel 4: Arbitrage InlineSkaterhockey wedstrijden
Artikel 4.1 DE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE (SRC)
1. De scheidsrechterscommissie van de ISHN bestaat uit 3 - 5 personen.
2. De voorzitter van de scheidsrechterscommissie is tevens lid van het bestuur InlineSkaterhockey.
3.

De scheidsrechterscommissie (SRC) heeft tot taak:
a. het adviseren van het bondsbestuur met betrekking tot alle aspecten van de spelregels,
de spelregelkennis, de opleidingen en het aanwijzen, het beoordelen en het begeleiden
van scheidsrechters en officials alsmede het verzorgen dan wel doen verzorgen van opleidingen en begeleiding;
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b. het vaststellen van de normen door eisen te stellen aan de opleiding en/of examens voor
scheidsrechters en officials alsmede het afnemen dan wel doen afnemen van examens;
en
c. het aanwijzen dan wel doen aanwijzen van scheidsrechters voor competitiewedstrijden
d. de voordracht voor aanwijzingen van de scheidsrechters voor internationale wedstrijden,
welke aanwijzing geschiedt door het bondsbestuur, nadat daarover bij de SRC advies is
ingewonnen.
Artikel 4.2 AANWIJZEN VAN WEDSTRIJDLEIDING
1. Een wedstrijd InlineSkaterhockey moet worden geleid door twee scheidsrechters die in het
bezit zijn van een bevoegdheidsverklaring als bedoeld in Artikel 4.3.
2.

De aanwijzing van scheidsrechters voor het leiden van wedstrijden in bondscompetities
geschiedt:
a. voor de eredivisie door of namens de scheidsrechterscommissie (SRC),
b. voor de overige divisies door de verenigingen.

Artikel 4.3 SCHEIDSRECHTERS
1. De tot het leiden van bondswedstrijden bevoegde scheidsrechters worden onderscheiden
in:
a. door de scheidsrechterscommissie (SRC) benoemde bondsscheidsrechters (BS);
b. bevoegde clubscheidsrechters (CS).
2. De scheidsrechterscommissie (SRC) kan bepalen dat geslaagden voor een examen spelregelkennis (spelregelkaarthouders) bevoegd zijn tot het leiden van wedstrijden in bepaalde divisies en toernooien.
3. De ISHN verstrekt aan benoemde dan wel bevoegd verklaarde scheidsrechters een op naam
gestelde en van een nummer voorziene scheidsrechterskaart. De administratie van de
scheidsrechterskaarten wordt verzorgd door de scheidsrechterscommissie. Door het aanvaarden van een bevoegdheidsverklaring verklaren scheidsrechters tijdens wedstrijden de
bepalingen van geldende reglementen van de ISHN te zullen naleven.
Artikel 4.4 SCHEIDSRECHTERS BIJ EEN VERENIGING
1. Een vereniging is verplicht er voor te zorgen, dat zij de beschikking heeft over voldoende
scheidsrechters om bij de bondswedstrijden InlineSkaterhockey die haar toevallen, in wedstrijdleiding te kunnen voorzien. Aan deze regel wordt voldaan indien een vereniging beschikt over:
a. minimaal vier bevoegde scheidsrechters indien teams deelnemen in een of meerdere
competities voor U19, U16, U13 of U10;
b. buiten het gestelde onder sub a minimaal twee bevoegde scheidsrechters per voor een
competitie ingeschreven seniorenteam.
2. De vereniging is verplicht voor aanvang van het seizoen opgave te doen van haar scheidsrechters.
3. Als een vereniging over te weinig scheidsrechters beschikt, kan het bestuur aan een of meer
teams van die vereniging het recht op deelnemen aan de door het bestuur georganiseerde
competities ontzeggen.
4. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het bestuur dispensatie verlenen op het gestelde in lid 1.
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5.

Bij niet, niet tijdig, onvolledig of onjuist doen van de in lid 2 genoemde opgave kan aan de
vereniging een administratieve boete worden opgelegd.

Artikel 4.5 UITGANGSPUNTEN VOOR HET AANWIJZEN VAN SCHEIDSRECHTERS BIJ WEDSTRIJDEN
1. De scheidsrechterscommissie wijst bondsscheidsrechters (BS) aan voor de leiding van zo
mogelijk álle door de ISHN georganiseerde wedstrijden:
a. van eredivisie teams;
b. van eerste divisie teams;
c. van U19 teams.
2. Indien niet voldoende scheidsrechters beschikbaar zijn voor de leiding op uitnodiging van de
scheidsrechterscommissie van de onder 1 bedoelde wedstrijden, maakt de scheidsrechterscommissie voor aanvang van het seizoen aan de verenigingen de divisies/klassen en/of wedstrijden bekend, waarvoor gedurende het seizoen in het algemeen wel scheidsrechters door
haar zullen worden uitgenodigd.
3. De scheidsrechterscommissie maakt voor iedere onder 1 bedoelde wedstrijd aan de betrokken verenigingen bekend (website ISHN.nl) welke scheidsrechters door of namens haar zijn
aangewezen.
Artikel 4.6 WEDSTRIJDLEIDING INDIEN GEEN BONDSSCHEIDSRECHTERS AANGEWEZEN ZIJN
1. In alle gevallen dat de scheidsrechterscommissie (SRC) geen scheidsrechters heeft aangewezen levert de organiserende vereniging twee bevoegde scheidsrechters die de wedstrijd(en)
leiden. Bij wedstrijden in de klassen U13 of U10, kan bij uitzondering volstaan worden met
slechts een scheidsrechter.
2. Indien op een wedstrijddag van een seniorendivisie meer dan twee teams van die divisie op
dezelfde locatie wedstrijden tegen elkaar spelen, levert in tegenstelling tot het gestelde in
lid 1 één van de niet spelende verenigingen twee bevoegde scheidsrechters die de wedstrijd
leiden. Indien op een wedstrijddag meer dan drie teams aanwezig zijn, bepaalt de competitiecommissie welke vereniging voor welke wedstrijd de scheidsrechters dient te leveren.
3. Aan een vereniging die niet aan de onder lid 1 of lid 2 gestelde verplichtingen voldoet, kan
een administratieve boete worden opgelegd.
Artikel 4.7 BEVOEGDHEDEN VAN DE SCHEIDSRECHTERS
1. De scheidsrechters hebben de leiding van de wedstrijd volgens de bepalingen van het op de
wedstrijd van toepassing zijnde spelreglement.
2. Zij zijn in het kader van de wedstrijd bevoegd in het geldende spelreglement vervatte spelstraffen en persoonlijke straffen toe te passen.
3. Indien scheidsrechters tegen spelers en/of teambegeleiders maatregelen wegens wangedrag treffen worden de bepalingen van Titel 5: en Titel 6: van dit Sportreglement toegepast.
Artikel 4.8 KLEDING VAN DE SCHEIDSRECHTERS
1. Scheidsrechters dienen tijdens het leiden van bondswedstrijden zich met betrekking tot
scheidsrechtersuniform en uitrusting te houden en hetgeen daarover bepaald is in de spelregels.
2. Het niet voldoen door scheidsrechters aan regels betreffende hun kleding of uitrusting is
geen grond voor afgelasting of ongeldigheid van een wedstrijd.
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Artikel 4.9 BIJZONDERE SITUATIES ROND WEDSTRIJDLEIDING
1. Indien een door of namens de scheidsrechterscommissie voor de leiding van een wedstrijd
uitgenodigde en aangewezen scheidsrechter niet op het voor die wedstrijd vastgestelde
aanvangstijdstip aanwezig is, is de aanwezige scheidsrechter bevoegd, voor zover mogelijk,
een bevoegde scheidsrechter aan te wijzen.
2. Ingeval geen der door de scheidsrechterscommissie aangewezen scheidsrechters aanwezig
is en ingeval niet aan het gestelde onder 1. kan worden voldaan, wordt de wedstrijd niet gespeeld, tenzij tussen de aanvoerders van beide teams overeenstemming wordt bereikt over
andere aanwezige scheidsrechters die bereid worden gevonden de taak van de niet verschenen scheidsrechters over te nemen.
3. Indien een door of namens de scheidsrechterscommissie voor de leiding van een wedstrijd
uitgenodigde en aangewezen scheidsrechter niet langer in staat is de wedstrijd verder te
leiden, wijst de overgebleven scheidsrechter, voor zover mogelijk, een andere bevoegde
scheidsrechter aan.
4. Indien tijdens een wedstrijd beide door de scheidsrechterscommissie aangewezen scheidsrechters niet langer in staat zijn de wedstrijd verder te leiden en indien niet kan worden voldaan aan het gestelde onder 3, wordt de wedstrijd voortijdig beëindigd, tenzij tussen de
aanvoerders van beide teams overeenstemming wordt bereikt over andere aanwezige
scheidsrechters die bereid worden gevonden de taak van de uitgevallen scheidsrechters
over te nemen.
5. Indien de door een vereniging voor het leiden van een wedstrijd aangewezen scheidsrechter(s) niet op het voor de wedstrijd vastgestelde aanvangstijdstip aanwezig is/zijn respectievelijk tijdens de wedstrijd niet langer in staat is/zijn de wedstrijd verder te leiden, dan dient
de vereniging in vervangende bevoegde wedstrijdleiding te voorzien.
Artikel 4.10 TONEN VAN DE SCHEIDSRECHTERKAART DOOR SCHEIDSRECHTERS
1. De voor een bondswedstrijd door de scheidsrechterscommissie of een vereniging aangewezen scheidsrechters zijn verplicht de aanvoerder van een team als deze daarom voorafgaand
aan de wedstrijd vraagt, inzage te geven van hun bevoegdheidsverklaring (scheidsrechterkaart).
2. Indien een scheidsrechter die verklaart bevoegd te zijn, zijn scheidsrechterkaart niet kan
tonen, dient de tijdwaarnemer dit op het wedstrijdformulier onder vermelding van de naam
van de betrokken scheidsrechter aan te tekenen, opdat de bevoegdheid alsnog kan worden
gecontroleerd.
Artikel 4.11 WEDSTRIJD BIJ AFWEZIGHEID VAN BEVOEGDE SCHEIDSRECHTERS
1. Indien geen bevoegde scheidsrechters aanwezig en beschikbaar zijn, maar wel andere personen bereid zijn de wedstrijd te leiden, kan een bondswedstrijd alleen doorgang vinden indien de aanvoerders van beide teams met de aanwijzing van deze personen als scheidsrechter instemmen.
2. De vastgestelde dan wel vermoede afwezigheid van bevoegde wedstrijdleiding bij een
bondswedstrijd wordt door een bevoegd official (tijdwaarnemer) aangetekend op het wedstrijdformulier. Dat de scheidsrechters die een bondswedstrijd hebben geleid niet bevoegd
waren, is op zichzelf geen grond voor ongeldigheid van die wedstrijd, maar het bondsbestuur, respectievelijk de competitiecommissie kan een door een niet-bevoegde scheidsrechter geleide wedstrijd ongeldig verklaren.
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3.

4.

5.

Een bondswedstrijd die wegens afwezigheid van bevoegde scheidsrechters niet is doorgegaan, wordt als regel opnieuw vastgesteld; hiervan kan echter worden afgeweken, mits dit
geen invloed heeft op kampioenschap, promotie of degradatie.
Aan een vereniging die niet aan de verplichting tot het aanwijzen van bevoegde scheidsrechters voor het leiden van een bondswedstrijd heeft voldaan, kan een administratieve boete
worden opgelegd.
Indien een bondswedstrijd niet is doorgegaan omdat een vereniging niet voor wedstrijdleiding heeft gezorgd, dient die vereniging aan het team van de tegenpartij de gemaakte reiskosten te vergoeden.

Artikel 4.12 REISKOSTENVERGOEDING VOOR SCHEIDSRECHTERS
1. Een scheidsrechter die op uitnodiging van de scheidsrechterscommissie een bondswedstrijd
InlineSkaterhockey heeft geleid, kan de gemaakte reiskosten aan de ISHN in rekening brengen volgens de richtlijnen die de scheidsrechterscommissie jaarlijks zal bekend maken.
2. De declaratie dient te worden ingediend bij de scheidsrechterscommissie.
3. Aan een vereniging aan welker nalatigheid is te wijten, dat een scheidsrechter, die op uitnodiging van de scheidsrechterscommissie een bondswedstrijd InlineSkaterhockey te leiden,
tevergeefs naar het speelterrein is gekomen, kan een administratieve boete worden opgelegd.
4. De onder 3 bedoelde vereniging is verplicht aan de ISHN de vergeefs gemaakte reiskosten
van de betrokken scheidsrechter(s) te vergoeden.
Artikel 4.13 WEDSTRIJDADMINISTRATIE (UNDER CONSTRUCTION)
Gereserveerd, wordt nader ingevuld

Titel 5: Disciplinaire maatregelen tegen wedstrijddeelnemers
Artikel 5.1 MAATREGELEN WEGENS RUW/GEVAARLIJK SPEL OF WANGEDRAG
Een wedstrijddeelnemer (speler of teambegeleider) kan tijdens een wedstrijd door de scheidsrechter volgens de bepalingen van het spelreglement worden bestraft met een:
1. gele kaart (misconduct penalty). Een gele kaart leidt niet tot tuchtrechtelijke bestraffing;
2. geel/rode kaart (match misconduct penalty). Een geel/rode kaart leidt niet tot tuchtrechtelijke bestraffing;
3. rode kaart (match penalty):
a. een rode kaart wordt door de competitiecommissie in principe standaard afgehandeld;
b. de competitiecommissie heeft te allen tijde de bevoegdheid om op basis van de wedstrijdformulieren, de door de betreffende scheidsrechter(s) ingevuld en ondertekende
scheidsrechtersrapportage en/of op basis van andere informatie met betrekking tot het
incident de zaak niet standaard af te handelen en voor te leggen aan de tuchtcommissie;
c. een rode kaart geldt voor de competitie waarin de kaart is gegeven. De speler is niet geschorst voor vriendschappelijke wedstrijden of buitenlandse toernooien;
d. de schorsing wordt meegenomen naar een nieuw seizoen.
4. zwarte kaart (gross match penalty):
a. een zwarte kaart wordt door de competitiecommissie altijd voorgelegd aan de tuchtcommissie;
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b. de speler is niet speelgerechtigd voor welke competitie dan ook totdat de tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan;
c. in het Tuchtreglement van de ISHN staan de procedure en gevolgen van het behalen van
een zwarte kaart beschreven.
Artikel 5.2 SCHEIDSRECHTERRAPPORT
1. Van elke rode en zwarte kaart voor een wedstrijddeelnemer dienen de scheidsrechters mededeling te doen op het wedstrijdformulier en aanvullend een scheidsrechterrapport op te
stellen.
2. Voor het scheidsrechterrapport dient het standaard scheidsrechterrapport gebruikt te worden. Dit is te downloaden van ishn.nl. Het formulier dient volledig en volgens de bijbehorende toelichting ingevuld te worden en binnen vier dagen naar de competitiecommissie gestuurd te worden (adres gepubliceerd op ishn.nl).
Artikel 5.3 TENUITVOERLEGGING VAN EEN STRAF
Voor de tenuitvoerlegging van de speelverboden en de sancties wordt verwezen naar het tuchtreglement van de ISHN.
Artikel 5.4 PUBLICATIE VAN GENOMEN MAATREGELEN
Van alle voorkomende gevallen wordt door de competitiecommissie een register bijgehouden
met als doel:
1. personen of verenigingen, die zich bij herhaling schuldig maken aan overtredingen, misdragingen of verzakingen tijdig te kunnen herkennen;
2. consistentie in de strafoplegging te waarborgen door strafbepalingen in afzonderlijke doch
vergelijkbare gevallen te kunnen vergelijken; en
3. objectiviteit in de strafoplegging te waarborgen doordat controle uitgevoerd kan worden
door derden.

Titel 6: Wangedrag van niet-wedstrijddeelnemers
Artikel 6.1 VERANTWOORDELIJKHEID VERENIGINGEN
1. Onverminderd hun verantwoordelijkheid voor hun spelers en aangewezen teambegeleiders
zijn verenigingen ook verantwoordelijk voor het gedrag van niet-wedstrijddeelnemers voor,
tijdens en na een wedstrijd, waaronder ook personen die als toeschouwer bij wedstrijden
van de vereniging en/of andere activiteiten aanwezig zijn.
2. Het bestuur InlineSkaterhockey kan een vermoeden dat onder verantwoordelijkheid van een
vereniging door niet-wedstrijddeelnemers wangedrag is begaan, nader (doen) onderzoeken
en tegen het betrokken (verenigings-) lid bij de tuchtcommissie een strafprocedure aanhangig maken.
3. Een onderzoek als genoemd in lid 2 kan ook worden ingesteld naar aanleiding van een
schriftelijke verklaring van een (verenigings-) lid van de ISHN. In deze schriftelijke verklaring
moet het gebeurde met plaats, datum en eventuele aanwezige(n) worden vermeld, alsmede
de naam van het betrokken lid, en - als het een verenigingslid betreft -de naam van diens
vereniging, en voorts de naam en het adres van degene die de verklaring inzendt.
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Titel 7: Bepalingen voor InlineSkaterhockey accommodaties
Artikel 7.1 SPEELVELD(EN) EN KLEEDGELEGENHEID
1. Een vereniging behoort de beschikking te hebben over een naar het oordeel van het bestuur
InlineSkaterhockey behoorlijke speel- en kleedgelegenheid.
2. Voor het in gebruik nemen van een nieuw speelveld ten behoeve van het spelen van
bondswedstrijden behoeft de vereniging goedkeuring van dat veld door of vanwege het bestuur.
3. De speelvelden van een vereniging dienen te voldoen aan de eisen en richtlijnen als vastgesteld in het laatst geldende spelreglement, dan wel het internationale reglement.
Dispensatie hiervan kan uitsluitend door het bestuur InlineSkaterhockey worden verleend.
4. Bij de keuring van de kleedgelegenheid worden als norm voor de beoordeling de door
NOC*NSF verstrekte richtlijnen gehanteerd.
Dispensatie hiervan kan uitsluitend door het bestuur InlineSkaterhockey worden verleend.
Artikel 7.2 KEURINGEN (UNDER CONSTRUCTION)
1. De ISHN heeft een keuringsprocedure opgesteld voor het verkrijgen van een certificaat van
goedkeuring in de volgende situaties:
a. nieuwe InlineSkaterhockey velden;
b. aanpassingen bestaande InlineSkaterhockey velden
2. De eisen en normen waaraan deze velden getoetst worden liggen vast en zijn bij de ISHN op
aanvraag verkrijgbaar.
Artikel 7.3 BESCHIKBAARHEID SPEELVELD EN KLEEDGELEGENHEID OP WEDSTRIJDDAGEN
1. Iedere vereniging dient er voor te zorgen, dat tijdig voor het vastgestelde aanvangstijdstip
van een op haar terrein te spelen wedstrijd, een naar het oordeel van de betrokken scheidsrechters aan de in dit sportreglement en het spelreglement genoemde eisen beantwoordend speelveld beschikbaar is, alsmede een kleedgelegenheid.
2. Indien de vereniging op het vastgestelde aanvangstijdstip er niet in is geslaagd om een
speelveld beschikbaar te hebben en/of de door de scheidsrechters nodig geachte voorzieningen aan te brengen, wordt de wedstrijd niet gespeeld en kan aan de vereniging een administratieve boete worden opgelegd.
3. Indien een door een vereniging aangewezen speelveld direct voor aanvang niet, of tijdens de
wedstrijd niet meer, bespeelbaar is, kan worden uitgeweken naar een ander veld, dat bespeelbaar én beschikbaar is en voldoet aan het gestelde daarover in Artikel 7.1 .
4.

Een op grond van lid 2 of lid 3 niet-gespeelde wedstrijd zal als regel opnieuw worden vastgesteld; hiervan kan echter worden afgeweken, mits dit geen invloed heeft op kampioenschap,
promotie of degradatie.

Artikel 7.4 SPELEN VAN COMPETITIEWEDSTRIJDEN BIJ KUNSTLICHT
1. Het spelen van competitiewedstrijden bij kunstlicht is toegestaan mits het bestuur InlineSkaterhockey hiervoor toestemming heeft verleend. Deze toestemming kan worden ingetrokken naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden.
2. Voor het verkrijgen van de onder 1 genoemde toestemming dient de vereniging een meetrapport te overleggen, waaruit blijkt dat de lichtinstallatie voldoet aan de door NOC*NSF gestelde eisen. Voor het behouden van de toestemming dient de vereniging afhankelijk van die
toestemming een nieuw meetrapport te overleggen.
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Artikel 7.5 MAATREGELEN VOOR VEILIGHEID EN VERLENING VAN HULP BIJ ONGEVALLEN
1. Alle sportverenigingen zijn verplicht te zorgen voor veilige omstandigheden voor hun medewerkers én sporters.
2. Elke vereniging, bondsinstantie of -commissie die in het kader van InlineSkaterhockey activiteiten organiseert, dient er voor te zorgen dat op en nabij de plaats van die activiteiten in
voldoende mate hulp kan worden geboden bij ongevallen.
3. Tijdens InlineSkaterhockey wedstrijden zorgt de organiserende vereniging voor de aanwezigheid van een persoon die eerste hulp kan verlenen bij sportongevallen.
4. Indien voor activiteiten InlineSkaterhockey gebruik wordt gemaakt van door derden beheerde accommodatie (velden, zaalruimte, kleedkamers) dient een vereniging, bondsinstantie of
-commissie die de activiteiten organiseert, zich er tevoren zeker van te stellen dat de accommodatiebeheerder passende maatregelen voor hulp bij ongevallen heeft getroffen.
5. In de onmiddellijke nabijheid van de speelaccommodatie dient een verbanddoos gereed en
beschikbaar te zijn op een duidelijk zichtbare of duidelijk aangegeven plaats. De plaats van
de verbandtrommel moet zo duidelijk gemarkeerd zijn, dat gebruikers de trommel zonder
tijdverlies kunnen vinden.
Koninklijke Utermöhlen heeft in samenwerking met Sport Blessure Vrij (initiatief van
NOC*NSF en Consument & Veiligheid), vier verschillende EHBSO-kits ontwikkeld, die voldoen aan de specifieke wensen in de sportwereld.
Verenigingskit:
De Utermöhlen Verenigingskit is ontwikkeld voor alle sportverenigingen en bevat materialen voor het verlenen van eerste hulp bij sportongelukken. Daarnaast zijn een aantal extra's in de koffer aanwezig zoals een exemplaar van het EHBSO zakboekje (uitgave in het
kader van het actieprogramma Sport Blessure Vrij ), een notitieboekje + pen voor ongevallenregistratie en een groene kruis signaleringsbordje. De Verenigingskit wordt geleverd in een sterke, modern vormgegeven koffer, die op een goed zichtbare en bereikbare
plaats (bijvoorbeeld aan de muur) bevestigd kan worden middels de bijgeleverde wandhouder.
Toernooikit:
De Toernooikit is speciaal ontwikkeld voor sportverenigingen en andere organisaties
(gemeenten, provinciale sportraden, districtsbureaus ed.) die regelmatig sportactiviteiten
met veel deelnemers organiseren. De Toernooikit is qua inhoud uitgebreider dan de Verenigingskit en kan dus gelijktijdig door meerdere hulpverleners gebruikt worden.
Teamkit:
De Teamkit is speciaal ontwikkeld voor sportteams binnen sportverenigingen. De Teamkit
wordt geadviseerd voor trainers/begeleiders, als aanvulling op de Verenigingskit en de
Toernooikit wanneer deze niet binnen een halve minuut bereikbaar is zoals in de richtlijnen wordt vermeld. De Teamkit bevat alle materialen die nodig zijn voor een goede eerste hulpverlening. Omdat de Teamkit in een handige, sportieve tas met draagriem wordt
geleverd, kan de kit gemakkelijk meegenomen worden naar bijvoorbeeld een speelveld of
naar een andere sportlocatie. Dit waarborgt een snelle en verantwoorde hulpverlening
ter plaatse. De Teamkit is samengesteld, overeenkomstig de richtlijnen consumenten
verbandsets.
Voor meer informatie en voor bestellingen kunt u terecht op de website van NOC*NSF
www.sport.nl onder het kopje «gezondheid«.
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6.

7.

Op een centraal punt op elke voor InlineSkaterhockey te gebruiken speelaccommodatie
moet altijd een telefoon beschikbaar zijn om in noodgevallen een arts/hulp te kunnen inschakelen. Deze telefoon moet «vrij« (zonder betaling en niet achter slot en grendel) te gebruiken zijn. Tevens dienen de alarmnummers van de dienstdoende arts en de ambulance
voorhanden te zijn, zodat die onmiddellijk kunnen worden bereikt.
De toegang tot een speelaccommodatie dient voldoende vrij te worden gehouden voor het
spoedig en ongehinderd in- en uitrijden van een gealarmeerde ambulance of arts.

Titel 8: Slotbepalingen
Artikel 8.1

WIJZIGING SPORTREGLEMENT

1. Dit Sportreglement kan worden gewijzigd door een bondsvergadering, waarin ten minste
50% van de leden zijn vertegenwoordigd, met een gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
2. Degenen die de oproeping tot de bondsvergadering, welke een voorstel tot wijziging van het
Sportreglement van de ISHN tot onderwerp heeft, hebben gedaan, bij welke oproeping moet
worden medegedeeld dat in die vergadering wijziging van het Sportreglement zal worden
voorgesteld, en welke oproeping vergezeld moet gaan van de wijzigingsvoorstellen, moeten
bovendien niet later dan vier weken voor de dag van de vergadering een afschrift van dat
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de stemgerechtigde leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Besluiten tot wijziging van dit Sportreglement treden in werking op de dag volgende op die
waarop de bondsvergadering die besluiten neemt, tenzij de bondsvergadering een later tijdstip vaststelt.
4. Dit Sportreglement is in eerste instantie vastgesteld bij besluit van de bondsvergadering de
dato 9 februari 2010 en gewijzigd in werking getreden op 1 april 2010.
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