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I. ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1
Voor de reguliere competitie zijn de algemene bepalingen van het competitiereglement van
toepassing. Het competitiereglement bestaat uit het reguliere competitiereglement en het Eredivisie
competitiereglement.
Tevens is het competitiereglement uitgebreid met de volgende bijlagen;
1.
Taken Wedstrijdleiders
2.
Inschrijfreglement
3.
Heren Eredivisiereglement
4.
Dames Eredivisiereglement
5.
Toelichting op het competitiereglement: ‘Te laat, onvolledig of niet verschijnen’
6.
‘Onjuistheden in wedstrijdformulieren’
7.
Boetes Competitieseizoen 2018-2019.
8.
Vaststelling Barema’s voor Dames
9.
TOP-DOWN poules
BEGRIPPENDEFINITIES
Barema

Speelsterkte (A1 t/m D4)

Beroepscommissie

Commissie welke ingeschakeld kan worden bij conflicten over de inhoud en
naleving van het competitiereglement.

Club

Een bij SBN aangesloten vereniging, afdeling of centrum.

Competitieleider

De persoon die door SBN is belast met de organisatie en uitvoering van de
competitie.

Divisie

De hoogste drie niveaus van de competitie noemt men Divisie (onder te
verdelen in Eredivisie, Eerste en Tweede Divisie).

Driehoekswedstrijd

Een squashwedstrijd tussen drie teams. Deze wedstrijd wordt gespeeld op 2
banen.

Eredivisie

Het hoogste niveau van de competitie.

Klasse

De niveaus van de competitie volgend onder de Tweede Divisie noemt men
Klasse (onder te verdelen in Promotie-, 1e, 2e en 3e Klasse).

Overtreding

Een handeling of nalaten in strijd met een bepaling uit het
competitiereglement.

Nacompetitie (voorheen: Een squashwedstrijd tussen twee teams (uit twee verschillende
divisies/klassen) om te bepalen welk team opvolgende het seizoen wie in de
Promotie-/
hogere c.q. lagere divisie/klasse zal uitkomen.
degradatiewedstrijd)
Seizoenshelft

Een van de twee periodes van het seizoen waarin alle teams in een poule
eenmaal tegen elkaar spelen.
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Spelersopgave

De door de clubs opgestelde en ingediende lijst van alle spelers van die club,
gerangschikt naar hun onderlinge speelsterkte op Barema binnen de
verschillende teams.

Tuchtcommissie

Commissie welke ingeschakeld kan worden bij de strafbepaling waar het
reglement niet in voorziet.

Trainer/coaches

Personen die actief zijn binnen de club in een dergelijke functie. Zij vallen
onder het tuchtreglement

Wedstrijdformulier

Een door SBN gehanteerd formulier waarop de gegevens betreffende een
wedstrijd dienen te worden ingevuld.

Wedstrijdleider

De persoon die is aangewezen om de belangen van zijn club, teams en
spelers in de competitie te behartigen.

Captain

De persoon die verantwoordelijk is voor zijn team

Teamwedstrijd

Wedstrijd tussen twee verschillende teams

Partij

Onderdeel van een teamwedstrijd. De strijd tussen twee individuen.

TOP-DOWN

Twee poules waarbij de teams na de eerst helft op basis van resultaat
worden samengevoegd in twee nieuwe poules.

DE COMPETITIELEIDER
wedstrijdsport@squashbond.nl
+31642058755
ARTIKEL 2
De competitieleider is verantwoordelijk voor de toepassing van het competitiereglement. In gevallen
waarin het reglement niet voorziet, beslist de competitieleider.
ARTIKEL 3
De competitieleider kan de beslissing omtrent een aangelegenheid aan het management van SBN
overlaten.
ARTIKEL 4
De competitie is, zowel bij Dames als bij Heren onderverdeeld in:
•
Eredivisie
•
1e Divisie
•
2e Divisie
•
Promotieklasse
•
1e Klasse
•
2e Klasse
•
3e Klasse
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TUCHTCOMMISSIE
ARTIKEL 5
Indien er een strafbepaling nodig is die niet in het competitiereglement beschreven staat, dan kan de
competitieleider de zaak voorleggen aan de tuchtcommissie.
COMMISSIE VAN BEROEP
ARTIKEL 6
Indien er een geschil over de inhoud en naleving van het competitiereglement is ontstaan, dan kan de
competitieleider de zaak voorleggen aan de Commissie van Beroep
DE WEDSTRIJDLEIDER
ARTIKEL 7
Een club dient een wedstrijdleider te benoemen. Zie Bijlage 1: Taken wedstrijdleider

II. INSCHRIJVING
ARTIKEL 8
Alle Spelers dienen te worden ingeschreven volgens het inschrijfreglement. Zie bijlage 2:
Inschrijfreglement
TUSSENTIJDSE TOEVOEGING SPELER
ARTIKEL 9
9.1. Een speler mag tussentijds toegevoegd worden, mits er aan de onderstaande voorwaarden is
voldaan:
-Alleen per mail gemotiveerde verzoeken door de wedstrijdleiders
- In bezit van een Competitiespeler lidmaatschap waar bovendien de contributie van is voldaan.
- Alleen na toestemming van de Competitieleider.
- Het tussentijds toevoegen van een speler kan alleen voor plek 3 of lager.
- Eenzelfde Barema als de nummer twee op de spelersopgave volstaat niet. De barema moet lager zijn
dan de nummer 1 en 2.
- De actuele barema van een tussentijds toegevoegde speler wordt gebruikt bij het bepalen een plek in
de spelersopgave.
9.1.1. Het tussentijds toevoegen van een speler voor plek 1 of 2 is éénmaal mogelijk. Dit kan alleen op
de helft van de competitie, hiervoor en hierna kan een speler alleen volgens de voorwaarden in
artikel 9.1 toegevoegd worden. Dit mag slechts één speler zijn.
9.2. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan op het moment van spelen, dan zal artikel 24 in
werking gesteld worden
9.3. De competitieleider kan aan een goedgekeurde tussentijdse wijziging, terugwerkende kracht
verlenen indien vaststaat dat de eerdere spelersopgave op een onmiskenbare vergissing berust en
iedere competitievervalsing als gevolg van terugwerkende kracht is uitgesloten.
9.4 .Een wedstrijdleider kan alleen een verzoek tot het wijzigen van de ranking doen, indien het
verschil dusdanig groot is tussen zijn huidige ranglijst en zijn huidige speelniveau, dat het verschil
niet op korte termijn vanzelf oplost door het spelen van wedstrijden.
9.5. Indien een speler geen ranking heeft, wordt deze zonder ranking op de spelersopgave gezet en
moet hij altijd op de laagste plek in het team spelen.
9.6. De Competitieleider mag in bijzondere gevallen hier van afwijken.
9.7. Drie speelronden voor het einde van de competitie, mogen er geen spelers meer worden
toegevoegd.

4

DPD SBN Competitie Reglement 2018-2019
III. SPEELGERECHTIGDHEID
ARTIKEL 10
10.1. Alleen spelers die volgens het inschrijfreglement (bijlage 2) of middels artikel 9 zijn
ingeschreven, mogen deelnemen aan de competitie
10.2. Spelers die tussentijds toegevoegd worden moeten ook voldoen aan de voorwaarden van
inschrijving zoals gesteld in bijlage 2. Inschrijfreglement én artikel 9
10.3. Dames mogen zowel in de Heren als in de dames competitie uitkomen en kunnen dus in twee
teams spelen.
10.4. Dames mogen per competitie waar ze voor zijn ingeschreven maximaal driemaal invallen.
10.5. Deelname van een dame in een herenteam geschiedt op gemengd enkel barema.
Dames worden aan de hand van de gemengd enkel ranking Barema op www.squash.nl (via ranglijst)
in de spelersopgave geplaatst bij de Heren.
10.6. Dames worden aan de hand van de Dames Ranking in de Dames competitie geplaatst (uitleg
Dames Ranking Bijlage 7)
10.7. Heren mogen niet in de Dames competitie uitkomen.

IV. SPELBEPALINGEN
ARTIKEL 11
11.1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de WSF (World Squash Federation)
te vinden op (http://www.worldsquash.org/ws/rules/rules-of-squash-2).
11.2. De partijen worden gespeeld om drie gewonnen games (‘best of five’).
11.3.. Er wordt gespeeld met Point-A-Rally tot 11 punten
11.4. Alle junior spelers (jonger dan 19 jaar) moeten ten alle tijde een goede veiligheidsbril
(vervaardigd volgens een goedgekeurd nationaal veiligheidsnorm) dragen tijdens de training en
wedstrijden. De lijst van WSF Certified Eyewear staat in bijlage 10: WSF Certified Eyewear
11.5. Iedere wedstrijd moet gespeeld worden in passende kleding. Hier wordt onder verstaan dat
kleding niet mag uitsteken en geen aanstootgevende teksten mag bevatten. Een groot horloge of een
petje (met cap) mag hierbij dus niet. Dit is conform het WSF reglement.
11.6. De ontvangende club is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende wedstrijdballen.
SBN adviseert om de Dunlop Pro Ball als wedstrijdbal te gebruiken.
11.7. Op iedere partij is ook het code of conduct uit het WSF-reglement van toepassing

V. WEDSTRIJDBEPALINGEN
SPEELVOLGORDE
ARTIKEL 12
12.1. Wedstrijden worden gespeeld in de volgorde 4 - 2 - 1 - 3.
12.2. De speelvolgorde bij driehoekswedstrijden is als volgt:
Baan 1

Baan 2

1.

A4 - B4

A3 - C3

2.

B2 - C2

A1 - B1

3.

A4 - C4

B3 - C3

4.

A2 - B2

A1 - C1

5.

B4 - C4

A3 - B3

6.

A2 - C2

B1 - C1
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SPELERSOPGAVE
ARTIKEL 13
13.1. De Spelersopgave wordt elke maand geüpdatet aan de hand van de laatst gepubliceerde
ranglijst, aan de hand van deze spelersopgave moet de speelvolgorde worden bepaald.
13.1.1. De spelersopgave wordt elke dinsdag van een nieuwe maand gepubliceerd.
13.1.2. Indien tussen woensdag en vrijdag een nieuwe maand begint, zal de spelersopgave de dinsdag
daaropvolgend worden gepubliceerd.
13.1.3. Alleen in het geval van overmacht vanuit de Competitieleider, kan afgeweken worden van lid
1 en 2
13.2. Naar wedstrijdleiders wordt iedere update van een spelersopgave verzonden. Ook wordt elke
update gepubliceerd op onze website.
13.3. Tussentijdse wijzigingen in de ranking worden niet toegestaan en pas van kracht voor de
spelersopgave bij de volgende update.
13.4. Indien een speler nieuw is en geen ranking heeft, dient deze op de laagste plek in het team te
beginnen, totdat deze speler een ranking heeft.
13.5.1 De competitieleider mag speler zonder ranking hoger indelen, indien hij dit noodzakelijk acht.
13.6.1. De spelers worden overeenkomstig op Barema van de spelersopgave (voordat een wedstrijd
begint) opgesteld en op het wedstrijdformulier vermeld. Bij spelers met dezelfde Barema binnen het
team mag elke week een afweging gemaakt worden wie boven wie speelt.
13.7. Het is niet toegestaan om als speler meerdere partijen in één teamwedstrijd te spelen.
13.8. De hoogst gerankte speler (peildatum 10 september) binnen een team moet minimaal 1 wedstrijd
per seizoen spelen voor het team waarvoor hij/zij is ingeschreven.
13.9. Indien een team niet aan voorgaand artikel voldoet, kan het 18 punten aftrek krijgen of een boete
van 100 euro.
ARTIKEL 14
Het thuisspelende team zorgt voor een scheidsrechter voor de partijen op plaats 1 en 4. Het
uitspelende team zorgt voor een scheidsrechter voor de partijen op plaats 2 en 3.
ARTIKEL 15
15.1. Een thuiswedstrijd moet gespeeld worden bij het centrum waarbij het thuisspelende team is
ingeschreven
15.2. Alleen in geval van force majeure, mag van voorgaand lid worden afgeweken. In dit geval beslist
de competitieleider.
15.3. Bij een wedstrijd moet één baan ter beschikking zijn.
15.4. Mocht er niet aan artikel 15.3. voldaan kunnen worden door het thuisteam, dan krijg het
uitspelende team reglementair de overwinning toegewezen.
15.4. Bij een driehoekswedstrijd moeten twee banen ter beschikking zijn.
ARTIKEL 16
Avondwedstrijden dienen om 20.00 uur te beginnen.
Wedstrijden op zaterdag dienen om 11.00 uur te beginnen.
ARTIKEL 17
17.1. Alle wedstrijden worden gespeeld op de door de competitieleider vastgestelde data en
tijdstippen, die voorafgaand aan de competitie zijn gecommuniceerd.
17.2. Het is niet toegestaan om wedstrijden te verzetten.
17.3. In gevallen van overmacht kan de competitieleider besluiten een wedstrijd te verzetten naar de
reservedatum. Deze vindt plaats voor het einde van de competitiehelft waarin de betreffende
wedstrijd origineel gepland stond. De motivatie voor verplaatsing dient zo spoedig en volledig
mogelijk te gebeuren naar de competitieleider.
17.4. In uitzonderlijke gevallen kan de competitieleider er voor kiezen de zaak voor te leggen aan de
tuchtcommissie.
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INVALLEN
ARTIKEL 18
18.1. Mocht een team in de problemen komen met het opstellen van genoeg spelers uit hun eigen
team, dan is het mogelijk om invallers te zoeken bij andere teams. De invaller dient op basis van zijn
Barema binnen dit team ingedeeld te worden voor die wedstrijd. De Barema van de invaller dient
hetzelfde of lager te zijn dan de speler waar hij/zij voor invalt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
Barema’s van de spelersopgave.
18.2. Spelers mogen slechts 3 keer invallen in andere teams. Hierna mag de speler niet meer invallen
en kan hij alleen nog maar voor zijn eigen team uitkomen.
Voorbeeld: Een C1 speler uit team 5 valt op de volgende manier in:
1 x in team 7 voor een C1 speler (dit kan dus ook!)
2 x in team 1 voor een A2 speler
Hierna blijft de speler vast in team 5 en is deze speler niet meer gerechtigd in te vallen.

VI. BEPALING VAN DE SCORE
ARTIKEL 19
19.1. Een wedstrijd is gewonnen door het team met de meeste gewonnen partijen.
19.2. Indien het aantal gewonnen partijen gelijk is, wint het team dat met een volledige opstelling
heeft gespeeld. Volledige opstelling betekent vier personen die de wedstrijd gespeeld hebben.
19.3. Indien beide teams compleet waren, wint het team met de meeste gewonnen games.
19.4. Indien ook het aantal gewonnen games gelijk is, wint het team met het hoogste aantal gemaakte
punten in de partijen.
19.5. Indien ook het aantal gemaakte punten in de partijen gelijk is, wint het team waarvan de speler
op plaats 1 gewonnen heeft.
ARTIKEL 20
20.1. De score wordt als volgt toegekend en op het wedstrijdformulier vermeld: Elke gewonnen game
telt voor een wedstrijdpunt. Het winnende team (volgens artikel 32 van het competitiereglement krijgt
drie bonuspunten. Hieronder volgen een paar voorbeelden:
3/0 3/0 3/0 3/0 = 15-0
3/1 3/1 3/1 3/1 = 15-4
3/2 3/2 3/2 3/2 = 15-8
3/0 3/0 2/3 2/3 = 13-6
3/0 3/0 0/3 0/3 = 6-6 de winnaar wordt bepaald volgens artikel 32 van het competitiereglement, dus
uitslag wordt 6-9 of 9-6.
20.2. In afwijking van lid 1 worden in geval van winst door een onvolledig team uitsluitend de
gewonnen partijen in aanmerking genomen en worden geen bonuspunten voor de gewonnen
wedstrijd toegekend.
ARTIKEL 21
21.1. Indien een speler door blessure de partij moet opgeven, behoudt deze speler de tot dan toe
behaalde games en punten en deze dienen op het wedstrijdformulier vermeld te worden.
21.2. Indien de blessure door de ogen van de scheidsrechter is veroorzaakt door de tegenstander dan
wordt dit vermeld op het wedstrijdformulier in de opmerkingenbox onder het online
uitslagenformulier.
21.3. Het is niet toegestaan geblesseerd aan een wedstrijd te beginnen
21.4. Indien een speler geblesseerd aan een wedstrijd begint met de intentie om zijn team te
bevoordelen, dan wordt dit bestraft met een reglementair verlies van de teamwedstrijd.
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VII. TE LAAT, ONVOLLEDIG OF NIET VERSCHIJNEN
ARTIKEL 22
22.1. Indien de eerste partij(en) niet is (zijn) gespeeld, is de aanvangstijd van de volgende partij 10
minuten na de aanvangstijd van de eerste wedstrijd. De aanvangstijd van opvolgende partijen is 10
minuten na afloop van de voorgaande partij.
22.2. Indien partijen langer dan één uur duren moet de volgende partij aansluitend worden gespeeld.
22.3. Mocht een team(lid) merken dat het te laat gaat komen, dan dient er zo spoedig mogelijk contact
opgenomen te worden met de betreffende tegenstanders of het centrum waar gespeeld wordt.
ARTIKEL 23
23.1. Indien geen van de spelers van een team 40 minuten na de vastgestelde aanvangstijd van de
wedstrijd aanwezig is, vervalt voor het team het recht de wedstrijd te spelen.
Voor een toelichting op artikel 23 lid 1 en 2, zie bijlage 5: ‘Te laat, onvolledig of niet verschijnen’.
23.2. Indien een team niet is verschenen of indien de tijdig en volledige verschenen tegenstander
(volledige team) op grond van het vorige artikel en lid heeft geweigerd de wedstrijd alsnog te spelen,
kent de competitieleider aan die tegenstander een 15-0 overwinning toe, dan wel overeenkomstig aan
Artikel 3 besluiten de wedstrijd alsnog spelen.
23.3. Een team mag alleen invallers in zijn team opstellen, indien er uit de groep spelers van het
ingeschreven team door omstandigheden geen opstelling van vier spelers te realiseren is. Indien het
door omstandigheden ook niet mogelijk is invallers op te stellen, is het toegestaan de wedstrijd met
minder dan vier spelers te spelen. Daarbij dient het volgende schema aangehouden te worden:
Volgorde van sterkte
Hoogste Barema
…
…
Laagste Barema

Compleet team
Speler 1
Speler 2
Speler 3
Speler 4

Incompleet team (3 spelers)
Speler 1
Speler 2
Speler 3
Deze partij wordt met 3-0
verloren

Volgorde van sterkte
Hoogste Barema
…
…

Compleet team
Speler 1
Speler 2
Speler 3

Laagste Barema

Speler 4

Incompleet team (2 spelers)
Speler 1
Speler 2
Deze partij wordt met 3-0
verloren
Deze partij wordt met 3-0
verloren

Volgorde van sterkte
Hoogste Barema
…

Compleet team
Speler 1
Speler 2

…

Speler 3

Laagste Barema

Speler 4

Incompleet team (1 speler)
Speler 1
Deze partij wordt met 3-0
verloren
Deze partij wordt met 3-0
verloren
Deze partij wordt met 3-0
verloren

23.4. Op het niet komen opdagen met een compleet team staat een boete van 20 euro per ontbrekende
speler, plus 5 strafpunten per ontbrekende speler. In zijn geheel niet op komen dagen betekent dus
een boete van 80 euro en 20 strafpunten. Deze straf is onafhankelijk van het tijdstip van afmelden bij
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de competitieleider. Alleen in geval van overmacht kan de competitieleider beslissen de straf niet
door te voeren.
23.5. Indien een team meer dan vijf wedstrijden in maximaal drie teamwedstrijden per seizoen geen
speler of een niet-speelgerechtigde speler opgesteld heeft, wordt het team uit de competitie
teruggetrokken. Alle competitiewedstrijden van en tegen dit team komen te vervallen en de reeds
gespeelde wedstrijden worden als niet-gespeeld beschouwd. Mocht de competitieleider hier van af
willen wijken, dan kan de zaak aan de tuchtcommissie voorgelegd worden.
Voorbeeld: Dit kan zijn: Een keer zonder team komen en een keer met 1 speler te weinig; tweemaal
met 2 spelers komen en eenmaal met 1 speler; driemaal met 3 spelers komen. Boven deze aantallen
volgt uitsluiting.
23.5.1. Indien een team in de 2e helft van de competitie wordt teruggetrokken, vervallen alle
teamresultaten.
23.5.2. Indien een team wel alle wedstrijden volledig heeft gespeeld in de eerste helft, dan blijven deze
resultaten wel behouden.
23.5.2. Indien in de laatste ronde of in de reserveronde van de competitie een onvolledig team of te
vaak een niet-speelgerechtigde speler (zie artikel 23.2.)wordt opgesteld, mag de competitieleider
afwijken artikelen 22.5. tot en met 22.5.2. Competitieleider mag besluiten tot het geven van een boete
van 500 euro én directe degradatie, zonder de uitslagen voor verloren te verklaren.
23.6. Opzettelijk met een onvolledig team opdagen met als doel het bevoordelen of benadelen van
andere teams is ten strengste verboden en wordt bestraft met uitsluiting van de competitie seizoen
2019/2020 en mogelijk meer seizoenen. Dit zal bij de tuchtcommissie verschijnen
ARTIKEL 24
24.1. Indien een partij wegens afwezigheid, niet-gereedheid of niet-speelgerechtigdheid van een speler
op de plaatsen 1, 2 of 3 verloren wordt verklaard, verklaart de competitieleider de partijen van de
lager geplaatste spelers eveneens voor het betrokken team verloren.
24.2. Indien dit voor een derde teamwedstrijd in een seizoen voorkomt, wordt een team per direct
teruggetrokken uit de competitie.
24.3. Bij het spelen in een onjuiste volgorde worden de wedstrijden die onjuist gespeeld zijn ongeldig
verklaard. Voorbeeld: H1 = D1, H2 = C3, H3= D2, H4 = D2. In dit geval worden H1 en H2 ongeldig
verklaard. De onjuistheid van H1 en H2 heeft geen invloed op H3 en H4. Deze wedstrijden blijven
staan.

VII. WEDSTRIJDFORMULIER
ARTIKEL 25
25.1. De ontvangende club is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de wedstrijdformulieren.
25.2. De ontvangende club is verantwoordelijk voor de volledigheid van alle gegevens op het
wedstrijdformulier.
VOOR AANVANG VAN DE WEDSTRIJD
ARTIKEL 26
26.1. Vóór aanvang van de wedstrijd dienen de spelers de spelersopgave aan de representant van het
ontvangende team te tonen en dienen op het wedstrijdformulier de namen, lidmaatschapsnummers
en competitienummers van de aanwezige spelers en de overige, als dan vaststaande gegevens, te
worden ingevuld.
26.2. De wedstrijd dient pas te beginnen nadat alle in lid 1 genoemde gegevens op het
wedstrijdformulier zijn ingevuld en akkoord verklaard is door beide captains, middels een
handtekening.
26.3. Indien een team het niet eens is met de opstelling zoals gemaakt en komen teams er onderling
niet uit, dan kan “onder protest” gespeeld worden.
26.4 Indien een team een wedstrijd “onder protest” gespeeld wordt, dient dit op het
wedstrijdformulier vermeld te worden met de reden van protest. Deze moet ook bij de online uitslag
als opmerking komen te staan.
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26.5 De competitieleider doet zo spoedig mogelijk na invoering van de uitslag uitspraak per mail.
26.6. Ontstaat er een onoverkomelijk verschil van inzicht over de opstelling, dan kan een wedstrijd
“onder protest” gespeeld worden. Dit dient als opmerking vermeld te worden op zowel het papieren
wedstrijdformulier, als bij de online uitslag. De competitieleider geeft zo snel mogelijk na invoering
uitsluitsel.
NA AFLOOP VAN DE WEDSTRIJD
ARTIKEL 27
27.1. Het wedstrijdformulier dient door de captain van zowel het ontvangende als het bezoekende
team na de wedstrijd ondertekend te worden. Tevens dienen zij hun naam te vermelden. Het
uitspelende team is zelf verantwoordelijk voor een kopie van de uitslag.
27.2. De captains zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens betreffende hun teams op
het wedstrijdformulier.
27.3. Een wedstrijd formulier moet twee maanden bewaard worden.
27.4 Het uitspelende team is zelf verantwoordelijk voor een kopie, foto of screenshot van de uitslag,
dit is geen verplichting, maar wel een advies.
27.5. Indien het thuisspelende team een wedstrijdformulier kwijtraakt, waardoor de scores niet
volledig meer zijn te achterhalen, verliest het thuisspelende team reglementair met 15-0
ARTIKEL 28
28.1.Protesten tegen overtredingen van het competitiereglement, die redelijkerwijs voor of tijdens de
wedstrijd te constateren waren, dienen terstond op het wedstrijdformulier te worden vermeld. Alleen
protesten vermeldt op het originele wedstrijdformulier én als opmerking bij de online uitslag, worden
achteraf in behandeling genomen.
28.2. Er wordt maximaal twee maanden na de speeldatum nog een wijziging in de uitslag
doorgevoerd. Tenzij er een zaak bij de tuchtcommissie of de Commissie van Beroep lopende is. Voor
een toevoeging met betrekking tot frauderen op dit artikel, zie bijlage 6: ‘Onjuistheden
wedstrijdformulieren’.
28.3. Uitsluitend indien hier door SBN om wordt verzocht dient het wedstrijdformulier aan SBN
gezonden te worden.

VIII. Invoeren uitslagen
ARTIKEL 29
29.1. De ontvangende club is verantwoordelijk voor het doorgeven van de uitslagen aan SBN via
internet. Dit dient te gebeuren via de website van SBN (www.squash.nl).
29.2. Van alle wedstrijden dient de uitslag zo snel mogelijk te worden ingevoerd. Uiterlijk op de
maandag volgend op de wedstrijd vóór 12.00 uur.
29.3. Indien het door algemeen erkende feest- en gedenkdagen niet mogelijk is de uitslag voor
betreffend tijdstip door te geven, dan verschuift de uiterste ontvangstdatum naar de eerstvolgende
werkdag.
29.4. Indien het niet mogelijk blijkt te zijn om een uitslag in te voeren doordat de website down is. Dan
zal de competitieleider de wedstrijdleiders tegemoet komen.
29.5. Indien het niet mogelijk is een bepaalde speler in te voeren, dient er een opmerking achtergelaten
te worden bij de uitslag. De competitieleider zal dit zo spoedig mogelijk proberen te corrigeren.
29.6 Indien niet aan lid 2 van dit artikel wordt voldaan, kan de competitieleider bij de ontvangende
club punten in mindering brengen op het totaal aantal punten in de competitie, of een boete. Per dag
dat het te laat wordt ingevuld kan er één punt per 24 uur in mindering worden gebracht met een
maximum van 15 punten of een boete van 15 euro per dag met een maximum van 75 euro.
29.7 Het team behoud wel het aantal punten dat in een wedstrijd is behaald.
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IX. Eindklassering
ARTIKEL 30
De eindstand van een poule wordt bepaald aan de hand van artikel 44.
30.1. Indien teams in een poule eindigen met een gelijke aantal behaalde wedstrijdpunten (dit is
inclusief bonuspunten), dan wordt het team dat het vaakst in een volledige opstelling heeft gespeeld
heeft hoger geklasseerd.
30.2. Indien dit gelijk is, wordt het team dat een betere onderling resultaat heeft (de score tussen twee
teams gedurende een heel seizoen) hoger geklasseerd.
30.2.1. In uitzondering op vorige artikel, geldt bij een TOP/DOWN-poule alleen het onderlinge
resultaat uit dezelfde seizoenshelft.
30.2. Indien ook de onderlinge score (de score tussen twee teams gedurende een seizoen) gelijk is,
wordt het team met het grootste saldo tussen de totalen van de gewonnen en verloren games in de
onderlinge wedstrijden het hoogst geklasseerd. (Dit is exclusief bonuspunten)
30.3. Indien dit ook gelijk blijkt te zijn, wordt het team met het hoogste saldo tussen het aantal
gewonnen en verloren punten in de onderlinge wedstrijden het hoogst geklasseerd.
30.4. Indien dit ook gelijk blijkt te zijn, is het resultaat van de onderlinge partijen tussen de nummers
één bepalend.
a. Het team waarvan speler nummer één het grootste saldo heeft tussen de gewonnen en verloren
partijen wordt het hoogst geklasseerd.
b. Indien dit ook gelijk blijkt te zijn wordt het team waarvan de nummer één het grootste saldo
heeft tussen de gewonnen en verloren games het hoogst geklasseerd.
c. Indien dit ook gelijk blijkt te zijn wordt het team waarvan de nummer één het grootste saldo
heeft tussen de gewonnen en verloren punten het hoogst geklasseerd.
d. Het team waarvan speler nummer twee het grootste saldo heeft tussen de gewonnen en
verloren partijen wordt het hoogst geklasseerd.
e. Indien dit ook gelijk blijkt te zijn wordt het team waarvan de nummer twee het grootste saldo
heeft tussen de gewonnen en verloren games het hoogst geklasseerd.
f. Indien dit ook gelijk blijkt te zijn wordt het team waarvan de nummer twee het grootste saldo
heeft tussen de gewonnen en verloren punten het hoogst geklasseerd.
g. Het team waarvan speler nummer drie het grootste saldo heeft tussen de gewonnen en verloren
partijen wordt het hoogst geklasseerd.
h. Indien dit ook gelijk blijkt te zijn wordt het team waarvan de nummer drie het grootste saldo
heeft tussen de gewonnen en verloren games het hoogst geklasseerd.
i. Indien dit ook gelijk blijkt te zijn wordt het team waarvan de nummer drie het grootste saldo
heeft tussen de gewonnen en verloren punten het hoogst geklasseerd.
j. Het team waarvan speler nummer vier het grootste saldo heeft tussen de gewonnen en verloren
partijen wordt het hoogst geklasseerd.
k. Indien dit ook gelijk blijkt te zijn wordt het team waarvan de nummer vier het grootste saldo
heeft tussen de gewonnen en verloren games het hoogst geklasseerd.
l. Indien dit ook gelijk blijkt te zijn wordt het team waarvan de nummer vier het grootste saldo
heeft tussen de gewonnen en verloren punten het hoogst geklasseerd.
m. Indien dit ook gelijk blijkt te zijn, wordt het team dat in de poule een hoger gamesaldo heeft
(Games voor minus games tegen), het hoogste geklasseerd
n. Indien dit ook gelijk blijkt te zijn, wordt het team dat in de poule een hoger puntensaldo heeft
(punten voor minus punten tegen), het hoogste geklasseerd.
o. Indien dit ook gelijk blijkt te zijn, wordt het team dat de meeste punten in haar partijen heeft
gemaakt, het hoogste geklasseerd.
p. Indien dit ook gelijk is, dan volgt er een beslissingswedstrijd op een datum die de
Competitieleider bepaald.
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Kampioenschap, Degradatie, Nacompetitie, Dispensatie
ARTIKEL 31
31.1 Promotie-Degradatie regeling is afhankelijk van de grootte van de poule. In tabel 30 staat per
poulegrootte de regeling weergegeven en is geldig voor alle poules m.u.v. en naar de Eredivisie.
Tabel 30
Aantal teams in poule: Promotie Nacompetitie
(promotie)

Degradatie

Nacompetitie
(degradatie)

5.

1

2

Geen

Geen

6.

1

2

Geen

Geen

7.

1

2

6 en 7

Geen

8.

1

2

7 en 8

6

9.

1

2

8 en 9

7

10.

1

2

9 en 10

8

31.2. Voor de promotie-degradatie regeling van en naar de Eredivisie zie Bijlage 3: Heren
Eredivisie Regelement 2018 of Bijlage 4 Dames Eredivisie Reglement 2018.
31.3 De Competitieleider mag een verruimde regeling treffen indien dit noodzakelijk is voor de
competitiestructuur.
ARTIKEL 32
32.1 De competitieleider stelt het wedstrijdschema vast voor de Nacompetitie Deze wedstrijden zijn
onderdeel van de competitie en zijn een verplichting.
32.2. Indien een team zich hiervoor afmeld dan treedt artikel 23.5.2 in werking. Ook vervalt het recht
voor dit team om voor het seizoen erna dispensatie aan te vragen.
ARTIKEL 33
33.1. Deelname aan de Nacompetitie is mogelijk voor spelers die speelgerechtigd zijn volgens de
artikelen 9 tot en met 17 van het competitiereglement
33.2. Deelname aan de Nacompetitie is voor nummer 1 en 2 in het team alleen mogelijk als zij
minstens 33% van de teamwedstrijden voor het team uitgekomen zijn.
33.2.1. Indien de nummers 1 en/of nummer 2 dezelfde barema hebben als spelers lager op de lijst, dan
mag het aantal spelers dat eenzelfde barema heeft wel spelen, maar dan dienen (indien zij allen
worden opgesteld) er tenminste 2 spelers te zijn die minimaal 33% van de wedstrijden gespeeld
hebben.
33.2.2. Spelers lager dan positie 2 zijn allemaal speelgerechtigd binnen een team.
33.3. Je mag alleen een invaller regelen voor een speler die reglementair zelf zou mogen spelen.
Invallen vanuit een andere teams is toegestaan indien de invaller geen hogere barema heeft dan de
speler met het laagste barema dat wel speelt.
33.4. Het is voor een speler slechts toegestaan om voor één team uit te komen tijdens de P/D
wedstrijden.
33.5.De winnaar van Nacompetitie komt het volgende seizoen uit in de hogere divisie/klasse.
33.5.1. De verliezers van deze wedstrijden komen het volgende seizoen uit in de lagere
divisie/klasse.
33.6. Bij de TOP/DOWN poule degraderen de drie laagst geklasseerde teams uit de 1 e divisie DOWN.
33.6.1De drie teams die op klassering 7, 6, of 5 eindigen, spelen Degradatiewedstrijden
33.6.2. Indien minder dan tien teams actief zijn in deze poule, informeert de Competitieleider de
wedstrijdleiders over een gewijzigde regeling.
DRIEHOEKSWEDSTRIJDEN
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ARTIKEL 34
Driehoekswedstrijd in de Nacompetitie
34.1. Een driehoekswedstrijd is gewonnen door het team dat beide wedstrijden in de
driehoekswedstrijd wint.
34.2. Indien elk team één wedstrijd heeft gewonnen wordt de uitslag vastgesteld volgens artikel 32.
34.2.1. Mocht er bij een driehoekswedstrijd nog steeds geen winnaar zijn, dan wint het team met het
hoogste puntensaldo door de nummer 1 in beide partijen.
34.2.2. Indien dit geen winnaar geeft, dan wint het team met het hoogste puntensaldo door de
nummer 2 in beide partijen.
34.2.3. Indien dit geen winnaar geeft, dan wint het team met het hoogste puntensaldo door de
nummer 3 in beide partijen.
34.2.4. Indien dit geen winnaar geeft, dan wint het team met het hoogste puntensaldo door de
nummer 4 in beide partijen.
34.2.6. Indien dit geen winnaar geeft, dan geschiedt loting volgens een door de competitieleider te
bepalen protocol.
DISPENSATIE
ARTIKEL 35
35.1 De aanvraag van dispensatie dient te geschieden via het formulier Aanvraag Dispensatie, te
verkrijgen via wedstrijdsport@squashbond.nl
35.2. Alleen volledige ingevulde formulieren worden in behandeling genomen
35.3. In week 33 wordt uitsluitsel gegeven op alle dispensatie aanvragen
35.4.Bij de honorering van een dispensatie wordt gekeken naar:
1. Is er een beschikbare plek in de klasse/divisie waarvoor dispensatie wordt aangevraagd?
2. Hoeveel open plekken zijn er beschikbaar en hoe staat dit in relatie tot het aantal aanvragen?
3. Als het aantal beschikbare plekken kleiner is dan het aantal aanvragen, dan worden er op
zaterdag 25 augustus in Squash Utrecht Dispensatiewedstrijden gespeeld.

BIJLAGE 1: TAKEN WEDSTRIJDLEIDERS
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Een wedstrijdleider:
1. is een persoon aangesteld door de club en fungeert als schakel tussen de Competitieleider en
de club inzake de competitie
2. verzorgt de inschrijving van zowel teams als spelers.
3. communiceert relevant nieuws door aan de spelers en/of captains van een team of de club.
4. verleend medewerking aan de competitieleider
5. attendeert teams op de spelregels en het competitiereglement.
6. is altijd in het bezit van de spelersopgave en de spelregels.
7. zorgt ervoor dat er voldoende banen, ballen, telformulieren, wedstrijdformulieren,
schrijfwaren in het centrum beschikbaar zijn.
8. is verantwoordelijk voor de invoering van uitslagen.
9. Opgelegde boetes komen op naam van de club, geadviseerd wordt met teams afspraken
hierover te maken
10. geadviseerd wordt voorafgaande de competitie een briefing te houden met alle teamcaptains.
11. draagt bij aan een veilige en sportieve competitieavond.
12. besteedt binnen de club aandacht aan de SquashEtiquette.

BIJLAGE 2. INSCHRIJFREGLEMENT
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Inschrijving Teams
ARTIKEL 8
8.1. Een club kan haar teams tot de door de competitieleider vastgestelde datum inschrijven. DATUM?
8.2. Na de in het vorige lid genoemde vastgestelde datum kan een ingeschreven team zich slechts
tegen vergoeding van annuleringskosten terugtrekken. Deze kosten worden vermeld in bijlage 4:
‘Tijdschema en tarieven’.
8.3. SBN kan weigeren een inschrijving in behandeling te nemen indien een club in gebreke is met de
nakoming van haar verplichtingen jegens SBN.
8.4. Een door een club nieuw ingeschreven team zal in de laagste klasse worden ingedeeld.
8.5. Een club kan dispensatie aanvragen om een team in een hogere klasse/divisie te laten uitkomen.
8.6. Een club is verplicht de spelersopgave, de verkorte versie van de spelregels, de SBN gedragscodes
en het competitiereglement zichtbaar op te hangen binnen de club.
Inschrijving spelers
ARTIKEL 10
10.1.1 Uitsluitend spelers met het SBN-lidmaatschap “Competitiespeler” mogen ingeschreven
worden. Het lidmaatschapsgeld dient bij het opgeven van de spelers voldaan te zijn.
10.1.2. Spelers die ten tijde van indiening niet aan artikel 10.1.1. voldoen, worden uit de spelersopgave
gehaald. Indien zij toegevoegd willen worden kan dit alleen als er wordt voldaan aan artikel 14.2
Spelers mogen slechts voor één club in de competitie ingeschreven worden.
Spelersopgave
ARTIKEL 13 De spelersopgave dient uiterlijk op de door de competitieleider vastgestelde datum
ontvangen te zijn.
12.1. Voor een team mogen uitsluitend spelers uitkomen die bij de SBN zijn opgegeven middels de
spelersopgave.
- De indiending van een spelersopgave is alleen geldig wanneer het voldoet aan de vooraf gestelde
voorwaarden die door de Competitieleider gecommuniceerd wordt
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BIJLAGE 3: HEREN EREDIVISIE REGLEMENT 2018-2019
BEGRIPSBEPALINGEN EREDIVISIE
ARTIKEL 100
Voor de Eredivisie zijn als basis de algemene bepalingen van het competitiereglement van
toepassing. Naast deze algemene bepalingen zijn voor de Eredivisie tevens de onderstaande artikelen
van toepassing, die bij onderlinge strijdigheid voorrang hebben op de algemene bepalingen. Deze
artikelen zijn enkel van toepassing op de Heren Eredivisie en op geen enkele andere divisie of klasse
in de competitie voor het seizoen.
Actieve SBN
Eredivisiespeler

Een bondslid wordt door SBN erkend als actief Eredivisiespeler indien de
speler voorafgaand aan de startdatum van de competitie, gedurende een
aaneengesloten periode van 36 maanden actief is met een minimum van 6
wedstrijden per competitie, heeft deelgenomen aan een door SBN
georganiseerde competitie of kampioenschap.
Indien nodig wordt dispensatie verleent aan spelers onder 23 jaar die
voortkomen uit de opleiding van SBN, of voor de spelers welke deel zouden
kunnen nemen aan de selectie van het nationaal team, maar bijv. door een
blessure niet voldoen aan de eis van 36 maanden actieve deelname.

Eredivisielicentie

Eredivisielicentie Een club die het recht heeft op het inschrijven van een
team voor de Eredivisie.
Een club heeft het recht op de Eredivisielicentie. Een Eredivisielicentie wordt
bepaald volgens de reglementen van artikel 101.

Non-listed speler

Speler die niet op de Eredivisie spelersopgave vermeld staat, maar wel op de
spelersopgave van de reguliere competitie vermeld staat

INSCHRIJVING TEAMS
ARTIKEL 101
101.1. Clubs kunnen zich alleen inschrijven indien zij alle verplichtingen jegens de SBN voldaan
hebben.
101.2 . Clubs hebben recht op een licentie op basis van de resultaten van het voorgaande seizoen.
101.3. Indien er minder dan 8 aanmeldingen zijn voor de Heren Eredivisie, volgt er een open
inschrijving.
101.4 . Indien er meer aanmeldingen zijn, dan beschikbare plekken, dan beslist de Competitieleider
over de te volgen procedure.
101.5. Alle Eredivisieteams dienen zich aanmelden voor 1 juli 2018 aan te melden bij de SBN via
events@squashbond.nl.
101.6. Er zijn acht Eredivisielicenties.
101.7. Indien een team verhuist van club dan dient de competitieleider van de huidige club schriftelijk
afstand te doen van de Eredivisielicentie.
101.7.1. Het team dat verhuist behoudt de Eredivisielicentie als ten minste 70% van de huidige
spelerslijst mee gaat naar de nieuwe club.
101.8. In de Eredivisie is het niet mogelijk dat een club door meer dan één team wordt
vertegenwoordigd.
108.9 Alleen de nummer 8 degradeert rechtstreeks van de Eredivisie naar de 1e divisie (bij minder dan
8 deelnemers degradeert er geen team uit de Eredivisie). De nummer 1 uit de 1e Divisie TOP mag
promoveren (geen 2e teams). Als de nummer 1 niet wilt, dan mag de nummer 2. Willen beide niet,
dan blijft de nummer laatst. Wil die niet in de Eredivisie blijven, dan volgt een open inschrijving.
108.10. Indien er meer aanmeldingen bij de open inschrijving zijn dan plaatsen, zal deze plaats
middels promotiewedstrijden worden toegewezen. Deze extra promotiewedstrijden zijn onderdeel
van de komende competitie.
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108.11 Indien een team zich voorafgaande aan de competitie terugtrekt uit de Eredivisie zal middels
open inschrijving alle verenigingen de mogelijkheid worden geboden zich voor deze plek in te
schrijven. Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal deze plaats middels
promotiewedstrijden worden toegewezen.

INSCHRIJVING SPELERS
ARTIKEL 102
102.1. Spelers moeten worden opgegeven op een door de competitieleider te bepalen datum.
102.2. Spelers kunnen alleen ingeschreven worden indien zij over een betaald “Competitiespeler”lidmaatschap beschikken.
102.3. Een verzoek tot toevoeging van een speler aan een Eredivisieteam wordt niet ingewilligd buiten
gestelde aanmeldtermijnen.
102.4 Na de eerste helft van de competitie en voor aanvang van de tweede helft, is er eenmalig de
gelegenheid één speler aan een Eredivisieteam toe te voegen. Nieuwe spelers mogen niet reeds voor
een andere club zijn uitgekomen in die competitie. Nieuwe spelers worden qua puntenaantal
ingeschaald op de meest recent verschenen (inter)nationaal verschenen ranglijst. Ook mag in
tegenstelling tot het reguliere competitie reglement, dit wel een versterking zijn.

SPEELGERECHTIGDHEID
ARTIKEL 103
103.1. Alleen spelers die zich ingeschreven hebben conform artikel 102 van het Eredivisie reglement
zijn speelgerechtigd.
103.2. De spelers op positie 1 t/m 8 van de spelersopgave zijn enkel speelgerechtigd voor de
Eredivisie
en niet voor lagere teams.
103.3. Dames mogen ook in de Heren Eredivisie uitkomen.
103.4. Non-listed spelers mogen in de Eredivisie maximaal driemaal invallen.

WEDSTRIJDBEPALINGEN
ARTIKEL 104
104.1. Elk team is verplicht om bij elke wedstrijd één speler, welke voldoet aan de definitie van actief
SBN Eredivisiespeler, op te stellen.
104.2. Een wedstrijd in de Heren Eredivisie bestaat uit drie partijen. Er wordt gespeeld in de volgorde
3-1-2.
104.3. De Heren Eredivisiewedstrijden worden gespeeld op woensdag en dienen om 19.30 uur te
beginnen.
104.4. Clubs mogen alleen spelers opstellen aan de hand van de Eredivisiespelers opgave
104.5. Spelers die eenzelfde aantal punten toegekend hebben gekregen mogen niet per wedstrijd van
speelvolgorde veranderen. Men dient vast te houden aan de spelersvolgorde zoals vastgesteld
aan het begin van het seizoen.
104.6. Een Non-listed speler mag invallen (met een maximum van drie keer).
104.5 . Een Non-listed speler dient op basis van de punten die hij volgens artikel 105.1 krijgt
toegekend, binnen dit team te worden ingedeeld voor die wedstrijd. Waarbij deze bij een gelijk
puntenaantal altijd lager dient te spelen.
104.6. Wanneer er toch vaker dan driemaal ingevallen wordt, dan worden dergelijke wedstrijden met
terugwerkende kracht ongeldig verklaard.
104.7. In tegenstelling tot artikel 22.5, wordt een Eredivisieteam uit de competitie gehaald indien hij
voor een tweede keer in een seizoen met een niet-volledig team komt of een nietspeelgerechtigde
opstelling.
104.8. Indien er in de laatste speelronde met een onvolledig team gespeeld wordt, resulteert dit in
boete van €300,-.
104.9. 10. Indien een team met een onvolledige opstelling speelt, dan is de boete in tegenstelling tot
artikel 22.4 €100,- per speler.
104.10. Elke wedstrijd in de Heren Eredivisie dienen de drie spelers bij elkaar minimaal 60 punten op
te stellen en maximaal voor 180 punten volgens de puntenwaardering in artikel 105.1.
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104.11. Indien er niet aan deze voorwaarde voldaan wordt, wordt een wedstrijd als niet geldig
beschouwd, dit resulteert in een 12-0 verlies voor het team dat niet aan deze voorwaarde
voldoet.
104.12. Er kunnen geen rechten aan de uitslag worden ontleend indien een wedstrijd gespeeld wordt,
waar niet aan de voorwaarden voldaan wordt zoals in artikel 104.11.

PUNTENTOEKENNING SPELERS
ARTIKEL 105
105.1. Spelers op de spelersopgave krijgen een waarde toegekend aan de hand van de Internationale
of Nationale ranglijst uitkomend op 1 september of daaropvolgende werkdag. In de onderstaande
tabel 9.0 wordt de waardering weergegeven per positie op de internationale of nationale ranglijst.
Punten waardering Heren Eredivisie
Plaats
1-5
6-10
11-20
21-35
36-60
61-100
101-rest
1-3
4-10
11-20
21-35
Rest A-spelers
Lager dan A

Wereldranglijst

Nederlandse Ranglijst

Aantal punten*
100
90
80
70
60
50
40
50
40
30
20
10
0

105.2. De SBN zal een lijst opstellen met de waarderingen van de spelers van elk team.
105.2.1 Teammanagers krijgen allemaal de lijst opgestuurd met de waarderingen per speler.
105.2.2 Indien de toekenning door een club te laat wordt ingezonden, dan wordt het beschouwd als
het niet indienen van een toekenning en wordt deze niet meegenomen in de bepaling hoeveel punten
een speler waard is.
105.2.3. Vervolgens wordt het gemiddelde punten aantal afgerond en toegekend. Voorbeeld als een
speler gemiddeld uitkomt op 44 punten. Dan zal deze speler 40 punten waard zijn. Als een speler een
gemiddelde krijgt van 45,0 punten dan is deze speler 50 punten waard.
105.3. Voor aanvang van het seizoen is er 1 meetmoment waarop de waarde van de spelers wordt
toegekend door SBN. De september ranking van de Nederlandse ranglijst en de PSA worden gebruikt
voor de puntentoekenning.
105.4. De hoogste zes spelers op de spelersopgave van een team dienen minimaal 1x te spelen.
105.4.1. Indien dat niet gebeurd is krijgt het team 15 strafpunten van de eindstand en wordt er een
boete uitgedeeld aan de hand van de (onderstaande) tabel 10.
Tabel 10:

Aantal punten

Boete

100 - 90
80 - 70
60 - 50
40 of lager

€ 4.000,€ 2.500,€ 1.500,€ 750,-

5.4.2. De competitieleider behoud het recht om af te wijken op voorgaande artikel (102.2) indien hij
van mening is dat er sprake is van overmacht.
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SPELBEPALINGEN
ARTIKEL 106
106.1. In de Eredivisie wordt gespeeld met Point-A-Rally tot 11 punten.
106.2. De Eredivisiewedstrijden worden gespeeld met de Dunlop Pro Ball.
106.3.Een Eredivisie team dient de definitieve opstelling op maandag voorafgaande een wedstrijd
vóór 12:00 de opstelling door te geven aan de squashbond naar het mailadres events@squashbond.nl.
106.4. Afwijken van de definitieve opstelling kan per speeldag maximaal 1 keer en alleen door een
speler van een vergelijkbaar niveau of punten aantal. Dit betekend dat het uitvallen van een
speler die 80 punten waard is vervangen mag worden door een speler van 80 of minder punten.

UITSLAGEN DOORGEVEN
ARTIKEL 107
107.1.De thuisspelende club dient de uitslag binnen een half uur na afloop van de wedstrijd middels
deinternetsite van SBN (www.squash.nl) te hebben doorgegeven aan de competitieleider van de SBN.
Indien de club in gebreke blijft wordt er een boete opgelegd van €30,- per dag met een maximum van
€ 150,-.
107.2. De club dient bovendien alle medewerking te geven aan de pers en andere media om de
squashsport te promoten. Dit houdt ook in het doorgeven van opstellingen aan de competitieleider.

REPRESENTATIE
ARTIKEL 108
108.1. Tijdens de gehele wedstrijd dienen de shirts van spelers van elk Eredivisieteam identiek van
kleur te zijn. Bovendien dient duidelijk leesbaar te zijn voor welke club een speler uitkomt.
108.2. Elke club met een team uitkomende in de Eredivisie, dient bij thuiswedstrijden van die club een
scheidsrechter aanwezig te hebben die verantwoordelijk is voor het leiden van de wedstrijden. Deze
scheidsrechter kan de partijen onder zijn verantwoordelijkheid laten leiden door de aanwezige
spelers. De naam van deze scheidsrechter dient voor aanvang van de competitie aan de
competitieleider te worden doorgegeven.
108.3. Voor aanvang of na afloop van de eerste wedstrijd van elke Eredivisiewedstrijd dient het
thuisspelende team een teampresentatie te verzorgen. Alle spelers van beide teams dienen hierbij
aanwezig te zijn. Als een team onvolledig aan de teampresentatie verschijnt wordt de club een eerste
keer gewaarschuwd. Bij elke volgende keer worden er 2 punten in mindering gebracht.
108.4.Indien mogelijk zal SBN een bondsscheidsrechter leveren die de verantwoordelijkheid van de
aanwezige scheidsrechter van de club overneemt. De club is verantwoordelijk voor respectvol gedrag
naar de scheidsrechters binnen zijn club en dient actief op te treden als dit in het geding dreigt te
komen.

GEDRAGINGEN
ARTIKEL 109
Onderstaand schema is ook voor de eredivisiespelers van toepassing op alle SBN-ranglijstactiviteiten
(dus ook de NK’s, toernooiencircuit). Voor de Eredivisie is betaling van de boete de
verantwoordelijkheid van de club. Voor alle toernooien zal de speler zelf verantwoordelijk gesteld
worden voor betaling van de boete
BESTRAFFING
DUUR SCHORSING
BEDRAG BOETE
Conduct Warning

Conduct Stroke

Eerste in 12 maanden

-

-

Tweede in 12 maanden

-

€ 20,00

Derde in 12 maanden

-

€ 40,00

Eerste in 12 maanden

-

€ 25,00

Tweede in 12 maanden

2 maanden

€ 50,00

Derde in 12 maanden

6 maanden

€ 100,00
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Conduct Game

Conduct Match

Eerste in 12 maanden

2 maanden

€ 100,00

Tweede in 12 maanden

6 maanden

€ 250,00

Derde in 12 maanden

12 maanden

€ 500,00

Eerste in 12 maanden

6 maanden

€ 250,00

Tweede in 12 maanden

12 maanden

€ 500,00

COMMUNICATIEVOORSCHRIFTEN
ARTIKEL 110
110.1. De SBN stelt een Eredivisie Livescoringsprogramma ter beschikking voor alle clubs. Clubs zijn
verplicht om deze livescoring elke speelavond bij te houden.
110.2. De SBN creëert ruimte op www.squash.nl voor een eredivisie platform. Clubs zijn verplicht om
content van de club, spelers en sponsoren aan te leveren voor 20 september 2018. De club is
verantwoordelijk voor de goedkeuring en eigendomsrechten van de content. SBN kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van aangeleverde content.

EREDIVISIE BIJDRAGE
ARTIKEL 111
111.1. Elk Heren Eredivisieteam dient de Eredivisie bijdrage van €300,- voor de start van het seizoen te
voldoen.
111.2. Indien een team niet aan artikel 111.1 voldoet doet dan wordt er een boete opgelegd van €150,per maand met een maximum van €600,111.3 Alle spelers dienen aan de start van de Eredivisie lid te zijn van de SBN.
111.4 Buitenlandse spelers die niet SBN lid zijn moeten aan de start van het seizoen lid worden van de
SBN om speelgerechtigd te zijn.

DAMES EREDIVISIE REGLEMENT 2018-2019
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BEGRIPSBEPALINGEN EREDIVISIE
Artikel 200
Voor de Eredivisie zijn als basis de algemene bepalingen van het competitiereglement van
toepassing. Naast deze algemene bepalingen zijn voor de Eredivisie tevens de onderstaande artikelen
van toepassing, die bij onderlinge strijdigheid voorrang hebben op de algemene bepalingen. Deze
artikelen zijn enkel van toepassing op de Dames Eredivisie en op geen enkele andere divisie of klasse
in de competitie voor het seizoen.
Actieve SBN
Eredivisiespeler

Een bondslid wordt door SBN erkend als actief Eredivisiespeler indien de
speler voorafgaand aan de startdatum van de competitie, gedurende een
aaneengesloten periode van 36 maanden actief is met een minimum van 6
wedstrijden per competitie, heeft deelgenomen aan een door SBN
georganiseerde competitie of kampioenschap.
Indien nodig wordt dispensatie verleent aan spelers onder 23 jaar die
voortkomen uit de opleiding van SBN, of voor de spelers welke deel zouden
kunnen nemen aan de selectie van het nationaal team, maar bijv. door een
blessure niet voldoen aan de eis van 36 maanden actieve deelname.

Eredivisielicentie

Eredivisielicentie Een club die het recht heeft op het inschrijven van een
team voor de Eredivisie.
Een club heeft het recht op de Eredivisielicentie. Een Eredivisielicentie wordt
bepaald volgens de reglementen van artikel 201.

Non-listed speler

Speler die niet op de Eredivisie spelersopgave vermeld staat, maar wel op de
spelersopgave van de reguliere competitie vermeld staat

INSCHRIJVING TEAMS
ARTIKEL 201
201.1 Clubs kunnen zich alleen inschrijven indien zij alle verplichtingen jegens de SBN voldaan
hebben.
201.2. Clubs hebben recht op een licentie op basis van de resultaten van het voorgaande seizoen.
201.3. Indien er minder dan 8 aanmeldingen zijn voor de Dames Eredivisie, volgt er een open
inschrijving.
201.4. Indien er meer aanmeldingen zijn, dan beschikbare plekken, dan beslist de Competitieleider
over de te volgen procedure.
201.5. Alle Eredivisieteams dienen zich aanmelden voor 1 juli 2018 aan te melden bij de SBN
events@squashbond.nl.
201.6. Er zijn acht Eredivisielicenties.
201.7. Indien een team verhuist van club dan dient de competitieleider van de huidige club schriftelijk
afstand te doen van de Eredivisielicentie.
201.8 Het team dat verhuist behoudt de Eredivisielicentie als ten minste 70% van de huidige
spelerslijst mee gaat naar de nieuwe club.
201.9. In de Eredivisie is het niet mogelijk dat een club door meer dan één team wordt
vertegenwoordigd.
201.10 Alleen de nummer 8 degradeert rechtstreeks van de Eredivisie naar de 1e divisie (bij minder
dan 8 deelnemers degradeert er geen team uit de Eredivisie). De nummer 1 uit de 1e Divisie TOP mag
Eredivisiereglementen SBN 2018-2019 7
promoveren (geen 2e teams). Als de nummer 1 niet wilt, dan mag de nummer 2. Willen beide niet,
dan blijft de nummer laatst. Wil die niet in de Eredivisie blijven, dan volgt een open inschrijving.
201.11. Indien er meer aanmeldingen bij de open inschrijving zijn dan plaatsen, zal deze plaats
middels promotiewedstrijden worden toegewezen. Deze extra promotiewedstrijden zijn onderdeel
van de komende competitie.
201.12. Indien een team zich voorafgaande aan de competitie terugtrekt uit de Eredivisie zal middels

21

DPD SBN Competitie Reglement 2018-2019
open inschrijving alle verenigingen de mogelijkheid worden geboden zich voor deze plek in te
schrijven. Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal deze plaats middels
promotiewedstrijden worden toegewezen.

INSCHRIJVING SPELERS
ARTIKEL 202
202.1. Spelers moeten worden opgegeven op een door de competitieleider te bepalen datum.
201.2. Spelers kunnen alleen ingeschreven worden indien zij over een betaald “Competitiespeler”lidmaatschap beschikken.
202.3.Een verzoek tot toevoeging van een speler aan een Eredivisieteam wordt niet ingewilligd buiten
gestelde aanmeldtermijnen.
202.4. Na de eerste helft van de competitie en voor aanvang van de tweede helft, is er eenmalig de
gelegenheid één speler aan een Eredivisieteam toe te voegen. Nieuwe spelers mogen niet reeds voor
een andere club zijn uitgekomen in die competitie. Nieuwe spelers worden qua puntenaantal
ingeschaald op de meest recent verschenen (inter)nationaal verschenen ranglijst. Ook mag in
tegenstelling tot het reguliere competitie reglement, dit wel een versterking zijn.

SPEELGERECHTIGDHEID
ARTIKEL 203
203.1.Alleen spelers die zich ingeschreven hebben conform artikel 202 van het Dames Eredivisie
reglement zijn speelgerechtigd.
203.2 . Heren mogen niet in de Dames Eredivisie uitkomen.
203.3. Non-listed spelers mogen in de Eredivisie maximaal driemaal invallen.

WEDSTRIJDBEPALINGEN
ARTIKEL 204
204.1.Elk team is verplicht om bij elke wedstrijd één speler, welke voldoet aan de definitie van actief
SBN Eredivisiespeler, op te stellen.
204.2.Clubs mogen alleen opstellen aan de hand van de Eredivisiespelersopgave
204.3. Spelers die eenzelfde aantal punten toegekend hebben gekregen mogen niet per wedstrijd van
speelvolgorde veranderen. Men dient vast te houden aan de spelersvolgorde zoals vastgesteld
aan het begin van het seizoen.
204.4.Een Non-listed speler mag invallen.
204.5.Een Non-listed speler dient op basis van de punten die hij volgens artikel 205.1 van het Dames
Eredivisie reglement krijgt toegekend, binnen dit team te worden ingedeeld voor die wedstrijd.
Waarbij deze bij een gelijk puntenaantal altijd lager dient te spelen.
204.6.Wanneer er toch vaker dan driemaal ingevallen wordt, dan worden dergelijke wedstrijden met
terugwerkende kracht ongeldig verklaard.
204.7.In tegenstelling tot artikel 22.5 van het reguliere competitie reglement, wordt een Eredivisieteam
uit de competitie gehaald indien hij voor een tweede keer in een seizoen met een niet-volledig
team komt of een niet-speelgerechtigde opstelling.
204.8.Indien er in de laatste speelronde met een onvolledig team gespeeld wordt, resulteert dit in
boete van €300,204.9. Indien een team met een onvolledige opstelling speelt, dan is de boete in tegenstelling tot artikel
22.4 van het reguliere competitie reglement €100,- per speler.
Eredivisiereglementen SBN 2018-2019 8
204.10. Elke wedstrijd in de Dames Eredivisie dienen de vier speelsters bij elkaar minimaal 90 punten
op te stellen en maximaal voor 240 punten.
204.11. Indien er niet aan deze voorwaarde voldaan wordt, wordt een wedstrijd als niet geldig
beschouwd, dit resulteert in een 15-0 verlies voor het team dat niet aan deze voorwaarde
voldoet.
204.12. Er kunnen geen rechten aan de uitslag worden ontleend indien een wedstrijd gespeeld wordt,
waar niet aan de voorwaarden voldaan wordt zoals in artikel 204.11.
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PUNTEN TOEKENNING SPELERS
ARTIKEL 205
205.1. Spelers op de spelersopgave krijgen een waarde toegekend aan de hand van de Internationale
of Nationale ranglijst uitkomend op 1 september of daaropvolgende werkdag. In de onderstaande
tabel wordt de waardering weergegeven per positie op de internationale of nationale ranglijst.
Punten waardering Dames Eredivisie
Wereldranglijst

Nederlandse Ranglijst

Plaats
1-25
26-50
51-75
76-100
101-200
201-rest
101-rest
1-5
6-10
11-15
16-21
21-27
Lager dan A
Lager dan B

Aantal punten*
120
110
100
80
60
40
40
90
70
60
50
40
20
0

205.2. De SBN zal een lijst opstellen met de waarderingen van de spelers van elk team.
205.3. Teammanagers krijgen allemaal de lijst opgestuurd met de waarderingen per speler volgens
bovenstaand schema.
205.4. Indien de toekenning door een club te laat wordt ingezonden, dan wordt het beschouwd als het
niet indienen van een toekenning en wordt deze niet meegenomen in de bepaling hoeveel punten een
speler waard is.
205.5. Alle teammanagers geven hun persoonlijke punten verdeling van alle teams. Vervolgens wordt
het gemiddelde aantal punten afgerond en definitief aan spelers toegekend. Voorbeeld als een speler
gemiddeld uitkomt op 44,9 punten. Dan zal deze speler 40 punten waard zijn. Als een speler een
gemiddelde krijgt van 45.0 punten dan is deze speler 50 punten waard.
205.6. Voor aanvang van het seizoen is er 1 meetmoment waarop de waarde van de spelers wordt
toegekend door SBN. De september ranking van de Nederlandse ranglijst en de PSA worden gebruikt
voor de puntentoekenning.

SPELBEPALINGEN
ARTIKEL 206
206.1. In de Eredivisie wordt gespeeld met Point-A-Rally tot 11 punten.
206.2. Een wedstrijd in de Dames Eredivisie bestaat uit vier partijen. Er wordt gespeeld in de volgorde
4-2-1-3.
206.3. De Dames Eredivisiewedstrijden worden gespeeld op vrijdag en dienen om 20:00 uur te
beginnen.
206.4. De Eredivisiewedstrijden worden gespeeld met de Dunlop Pro Ball.
206.5. Een Eredivisie team dient de definitieve opstelling op woensdag voorafgaande een wedstrijd
vóór 12:00 de opstelling door te geven aan de squashbond naar het mailadres events@squashbond.nl.
206.6. Afwijken van de definitieve opstelling kan per speeldag maximaal 1 keer en alleen door een
speler van een vergelijkbaar niveau of punten aantal. Dit betekend dat het uitvallen van een
speler die 80 punten waard is vervangen mag worden door een speler van 80 of minder punten.

UITSLAGEN DOORGEVEN
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ARTIKEL 207
207.1.De thuisspelende club dient de uitslag binnen een half uur na afloop van de wedstrijd via de
internetsite van SBN (www.squash.nl) te hebben doorgegeven aan de competitieleider van de SBN.
Indien de club in gebreke blijft wordt er een boete opgelegd van €30,- per dag met een maximum van
€ 150,-.
207.2. De club dient bovendien alle medewerking te geven aan de pers en andere media om de
squashsport te promoten. Dit houdt ook in het doorgeven van opstellingen aan de competitieleider.

REPRESENTATIE
ARTIKEL 208
208.1. Tijdens de gehele wedstrijd dienen de shirts van spelers van elk Eredivisieteam identiek van
kleur te zijn. Bovendien dient duidelijk leesbaar te zijn voor welke club een speler uitkomt.
208.2. Elke club met een team uitkomende in de Eredivisie, dient bij thuiswedstrijden van die club
indien nodig een clubscheidsrechter aanwezig te hebben die verantwoordelijk is voor het leiden van
de wedstrijden. Deze scheidsrechter kan de partijen onder zijn verantwoordelijkheid laten leiden door
de aanwezige spelers. De naam van deze scheidsrechter dient voor aanvang van de competitie aan de
competitieleider te worden doorgegeven.
208.3 Voor aanvang of na afloop van de eerste wedstrijd van elke Eredivisiewedstrijd dient het
thuisspelende team een teampresentatie te verzorgen. Alle spelers van beide teams dienen hierbij
aanwezig te zijn. Als een team onvolledig aan de teampresentatie verschijnt wordt de club een eerste
keer gewaarschuwd. Bij elke volgende keer worden er 2 punten in mindering gebracht.
208.4. Indien mogelijk zal SBN een bondsscheidsrechter leveren die de verantwoordelijkheid van de
aanwezige scheidsrechter van de club overneemt. De club is verantwoordelijk voor respectvol gedrag
naar de scheidsrechters binnen zijn club en dient actief op te treden als dit in het geding dreigt te
komen.

GEDRAGINGEN
ARTIKEL 109
Onderstaand schema, wat van toepassing is op alle SBN-ranglijstactiviteiten zoals de NK’s en het
toernooiencircuit, is ook van toepassing op de Dames Eredivisie.
BESTRAFFING
DUUR SCHORSING
BEDRAG BOETE
Conduct Warning

Conduct Stroke

Conduct Game

Conduct Match

Eerste in 12 maanden

-

-

Tweede in 12 maanden

-

€ 20,00

Derde in 12 maanden

-

€ 40,00

Eerste in 12 maanden

-

€ 25,00

Tweede in 12 maanden

2 maanden

€ 50,00

Derde in 12 maanden

6 maanden

€ 100,00

Eerste in 12 maanden

2 maanden

€ 100,00

Tweede in 12 maanden

6 maanden

€ 250,00

Derde in 12 maanden

12 maanden

€ 500,00

Eerste in 12 maanden

6 maanden

€ 250,00

Tweede in 12 maanden

12 maanden

€ 500,00

COMMUNICATIEVOORSCHRIFTEN
ARTIKEL 110
110.1. De SBN stelt een Eredivisie Livescoringsprogramma ter beschikking voor alle clubs. Clubs zijn
verplicht om deze livescoring elke speelavond bij te houden.
110.2. De SBN creëert ruimte op www.squash.nl voor een eredivisie platform. Clubs zijn verplicht om
content van de club, spelers en sponsoren aan te leveren voor 20 september 2018. De club is
verantwoordelijk voor de goedkeuring en eigendomsrechten van de content. SBN kan niet
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aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van aangeleverde content.

EREDIVISIE BIJDRAGE
ARTIKEL 211
211.1. Elk Eredivisieteam dient de Eredivisie bijdrage van €175,- voor de start van het seizoen te
voldoen.
211.2. Indien een team niet aan artikel 211.1 voldoet doet dan wordt er een boete opgelegd van €100,per maand met een maximum van €400,211.3 Alle spelers dienen aan de start van de Eredivisie lid te zijn van de SBN.
211.4 Buitenlandse spelers die niet SBN lid zijn moeten aan de start van het seizoen lid worden van de
SBN om speelgerechtigd te zijn.

BIJLAGE 5 ‘Te laat, onvolledig of niet verschijnen’ (Artikel 22 lid 1 en 2)
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Indien een team onvolledig en/of te laat verschijnt, dient u opmerkzaam te zijn op het volgende:
Uitgangspunt is spelregel 20.8 van de WSF spelregels dat de competitieleider de partij kan toekennen aan een
speler wiens tegenstander niet binnen tien minuten, na de vastgestelde aanvangstijd van de wedstrijd, klaar op
de baan staat. ‘Kan toekennen’ vergt een beoordeling van de competitieleider en betekent niet dat hij de wedstrijd
ook automatisch ‘moet’ toekennen en dus evenmin dat de aanwezige speler recht op de overwinning heeft.
Gaat de eerste partij inderdaad niet door omdat één der spelers op plaats 4 bij bijvoorbeeld een avondwedstrijd
niet om 20.10 uur ‘klaar op de baan staat’ dan is de aanvangstijd van de volgende partij in beginsel 20.20 uur.
Is om 20.40 uur nog niemand van het andere team verschenen dan vervalt het recht de wedstrijd te spelen maar
niet de mogelijkheid! De competitieleider kan besluiten een 15-0 overwinning toe te kennen.
De competitieleider kan op grond van een beoordeling van alle omstandigheden echter ook anders beslissen en
bijvoorbeeld wegens overmacht een nieuwe datum voor de wedstrijd bepalen (zie Artikel 4 en Artikel 23 lid 2).
Besluiten de teams, uit oogpunt van sportieve plicht, de wedstrijd toch nog die avond te spelen maar staat één
der spelers op plaats 2 niet binnen tien minuten, dus om uiterlijk 20.20 uur, klaar op de baan, dan kan de
competitieleider ook die partij voor de afwezige speler verloren verklaren.
Klaar op de baan
‘Klaar op de baan’ betekent dat men volledig gereed en dus op dat moment conditioneel in staat is om de partij
uit te spelen. Stapt een speler op bijvoorbeeld plaats 2 geblesseerd de baan op, kennelijk alleen om zijn
teamgenoten op de plaatsen 3 en 4 niet op een hogere plaats te laten spelen, en niet om een serieuze partij te
geven, dan wordt niet aan spelregel 20.8 voldaan. In zo'n geval kan niet alleen de partij van speler 2 verloren
worden verklaard maar ook die van speler 3 en 4 wegens onjuiste speelvolgorde.

BIJLAGE 6 ‘Onjuistheden in wedstrijdformulieren’ (Artikel 23)
In het competitiereglement wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds verbeteringen die de
competitieleider in de uitslag kan aanbrengen in geval van onjuistheden, en anderzijds tuchtrechtelijke straffen
die de Tuchtcommissie kan opleggen in geval van strafbare gedragingen.
Van beide kan tegelijk sprake zijn, indien iemand op bijvoorbeeld plaats 2 onder een valse naam heeft gespeeld.
De competitieleider corrigeert de uitslag door voor het frauderende team niet alleen de partij op plaats 2 verloren
te verklaren (Artikel 3), maar ook wegens een onjuiste speelvolgorde de partij van de spelers op de plaats 3
(Artikel 23).
De competitieleider zal tevens de zaak aan de tuchtcommissie voorleggen voor een strafbepaling wegens fraude.

BIJLAGE 7 Boetes Competitieseizoen
Voor de SBN competitie is het volgende tijdschema en zijn de volgende tarieven van toepassing. Om deel te
kunnen nemen aan de SBN competitie dient een club bij SBN aangesloten zijn en bovendien haar financiële
verplichtingen aan SBN te hebben voldaan.
16 aug. De teamopgaves dienen uiterlijk op deze datum online te zijn ingevoerd.
24 aug. € 300,- annuleringskosten worden in rekening gebracht voor teams, die na deze datum
worden teruggetrokken (artikel 8 van het Competitie Reglement).
24 aug. € 500,- annuleringskosten worden in rekening gebracht voor Eredivisieteams, die na deze
datum worden teruggetrokken (artikel 8 van het Competitie Reglement).
29 aug. De spelersopgaves dienen uiterlijk op deze datum online te zijn ingevoerd.
2 sep. SBN publiceert de definitieve speelschema’s online.
4 sep. SBN stuurt de definitieve spelersopgaves naar de wedstrijdleiders.
4 sep. € 10,- wijzigingskosten worden in rekening gebracht voor wijzigingen in spelersopgave na
deze datum. Dit geldt voor een `versnel lid worden` procedure.
Voor alle administratieve handelingen wordt € 5,- administratiekosten (ex. BTW) berekend.

BIJLAGE 8 Vaststelling Dames Ranking
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Om het invallen en indelen m.b.t. de speelvolgorde te bevorderen, wordt er in de Dames Competitie gebruik
gemaakt van de Dames Ranking.
Bij het vaststellen van de barema’s voor Dames, wordt onderstaande tabel gebruikt.
In de eerste kolom staat de barema vermeld. In de tweede kolom staat er hoeveel punten je hiervoor op de
gemengde ranking moet hebben,
LET OP, deze punten fluctueren in kleine mate, er zal aan de hand van de ranking een aanpassing komen van
deze tabel indien nodig. In de derde kolom staat weergegeven welke positie dit op de ranglijst
vertegenwoordigd.

Dames
Barema

Punten

Plaats na filteren op vrouw

A1

+3400

1 t/m 5

A2

2430-3399

6 t/m 15

A3

2075-2429

16 t/m 27

B1

1690-2074

28 t/m 50

B2

1493-1689

51 t/m 80

B3

1250-1492

81 t/m 134

C1

1075-1249

135 t/m 215

C2

809-1074

216 t/m 326

C3

588-808

327 t/m 475

D1

355-587

476 t/m 625

D2

0-354

626 en lager

BIJLAGE 9: TOP-DOWN POULES
48.1. Bij een Top-Down poule worden de teams na de eerste seizoenshelft verdeeld over twee poules,
deze verdeling vindt plaats aan de hand van de rangschikking in de eerste helft.
48.2 De hoogst gerangschikte teams van de top-down poules gaan naar de TOP-poule.
48.3. Alle overige teams komen in de DOWN-poule
48.4. Wanneer er sprake is van een oneven aantal teams, dan beslist de competitieleider voorafgaande
aan het seizoen welke regeling gevolgd wordt.
48.5. Het schema voor de tweede helft van de competitie wordt voorafgaand het seizoen al gepland
door de competitieleider.
48.6. De indeling van de plek in de nieuwe poule wordt beslist door het eindresultaat in de eerste
poule.
- De nummer 1 die de meeste wedstrijdpunten heeft, komt op plek 1 in het schema (bovenaan). Op
plek 2 komt de andere nummer 1.
- De nummer 2 die de meeste wedstrijdpunten heeft, komt op plek 3 in het schema (bovenaan). Op
plek 4 komt de andere nummer 2.
- De nummer 3 die de meeste wedstrijdpunten heeft, komt op plek 5 in het schema (bovenaan). Op
plek 6 komt de andere nummer 3.
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- De nummer 4 die de meeste wedstrijdpunten heeft, komt op plek 7 in het schema (bovenaan). Op
plek 8 komt de andere nummer 4.
- De nummer 5 die de meeste wedstrijdpunten heeft, komt op plek 9 in het schema (bovenaan). Op
plek 10 komt de andere nummer 5.
48.7. Indien er eenzelfde aantal wedstrijdpunten behaald wordt, bepaald loting welke team recht heeft
op welke plaats

Bijlage 10: WSF Certified Eyewear
Onderstaand een lijst zoals op de website van de WSF gepubliceerd staat per 1 juli. Deze lijst kan
onderhevig zijn aan veranderingen, waarbij de lijst van de WSF leidend is.
BLACK KNIGHT
Turbo (AC 114)
Turbo Junior (AC 114 Jr)
Lasers (AC 111)
Sight Guard (AC 112)
Kona (AC 119)
Kona Junior (AC 119 Jr)
Lynx (AC 122)
Stiletto (AC 620)
Air Frame Small
(AC641SM)
Guardian AV (AC 660)
BOLLÉ
Baller
Coverage
Crunch
Dominance
Swag
Field
Homerun
League
Playoff
DUNLOP
Dunlop I-ARMOR (R-07)
Dunlop Junior (9903 Jr)
Dunlop Vision (R-16)
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GRAYS
Grays Grays GT Eyewear
HARROW
Shield Pro R16
Covet R615
Radar R43
Radar Jr R717JR
I-MASK
I-Mask
KARAKAL
Pro 2500 (9903Jnr)
Pro 3000 (R43)
Overspec (KA642)
MANTIS
Mantis Protective Eyewear
OLIVER
Rage (9903V)
Rage Junior (9903JR)
Prolite (RB10C)
Speed (R601)
Attitude (PRO2)
Shark (R43)
Marvel (SE-7)
SALMING SPORT AB
ASTM F803

TECHNIFIBRE
R615
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