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Algemene richtlijn NRB competitie 2015
1. Competitieleider en wedstrijdsecretariaat
Competitieleider
: Ton Sörensen email: acsorensen53@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat
: email: secretaris.rolhockey@rollersports.nl
2. Programma NRB competitie 2015
Het programma voor de NRB competitie 2015 is beschikbaar op de website
www.rolhockey.com. Op deze plek zullen ook de uitslagen en standen worden
bijgehouden.
3. Speeltijd
De wedstrijdduur voor de NRB competitie 2015 is 2 x 20 minuten stoppende tijd.
Time-out’s zijn toegestaan, elk team maximaal 1x per speelhelft.
4. Wedstrijdlicenties
Spelers met een geldige wedstrijdlicentie 2015 (eventueel in aanvraag) zijn
gerechtigd om deel te nemen aan de NRB competitie.
5. Klassering
De NRB competitie wordt gespeeld in de vorm van een anderhalve competitie in
toernooivorm. Bij winst krijgt het team 2 punten, bij gelijkspel 1 punt en bij verlies 0
punten. Het team met de meeste wedstrijdpunten is NRB Kampioen. Indien teams
met een gelijk aantal wedstrijd punten eindigen is het volgende van toepassing:
Voor het kampioenschap is van toepassing bij gelijk aantal wedstrijd punten een
beslissingswedstrijd(en). Voor de overige klasseringen is het doelsaldo bepalend.
Voor het Nederlands Kampioenschap is bepalend welk team uit Nederland aan het
einde van de competitie de hoogste klassering heeft. Ook hier geldt bij gelijk aantal
punten een beslissingswedstrijd.
6. Reglementen
Van toepassing is het TCRB reglement (versie 2002). Dit reglement is beschikbaar via
de internet site www.rolhockey.com.
Voor de spelregels wordt verwezen naar de site van de CIRH
(http://www.cerh.eu/user/view/rules/rules_game_en.pdf)
7. Aanvangstijden wedstrijden
De aanvangstijden zoals zijn aangegeven in het programma, zijn de tijden dat de
wedstrijden moeten aanvangen.
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8. Straffen
Een rode kaart betekent automatisch een schorsing van de eerst volgende wedstrijd
van dezelfde competitie, tenzij het sectiebestuur rolhockey anders beslist. Indien
naast een rode kaart de scheidsrechter ook een rapport opmaakt is de betreffende
speler voor alle wedstrijden geschorst totdat de Sectie Rolhockey een uitspraak heeft
gedaan. Uitspraak van de Sectie Rolhockey zal plaatsvinden binnen 1 week.
9. Wedstrijdformulieren en doorgeven van de uitslagen
De NRB wedstrijdformulieren (versie 2015) zijn digitaal beschikbaar. Het
wedstrijdformulier wordt gebruikt in combinatie met een licentie controle formulier,
welke eveneens digitaal beschikbaar is. Het wedstrijdsecretariaat zal per speelronde
vooraf ingevulde formulieren beschikbaar stellen aan de organiserende vereniging.
Deze kunnen worden uitgeprint en gebruikt worden voor de registratie tijdens de
wedstrijden. Na ondertekening moeten de formulieren worden in gescand en via de
email verstuurd worden naar het NRB wedstrijdsecretariaat en de betrokken
verenigingen. (emailadres: secretaris.rolhockey@rollersports.nl )
I.v.m. het doorgeven van de uitslagen aan diverse media is het van belang dat de
clubs deze verplichting nakomen.
10. Verplaatsen van wedstrijden
Het verplaatsen van wedstrijden is alleen mogelijk indien dit tijdig is aangevraagd
(minimaal 4 weken voor de vastgestelde speeldatum) en is goedgekeurd door de
competitieleider. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan is verplaatsing
niet mogelijk. Bij het niet doorgaan van wedstrijden zal een boete van €100,- betaald
moeten worden en krijgen de wedstrijden een forfait uitslag.
11. Dopingreglement
Het Nationaal Dopingreglement is afgeleid van de Wereld Anti-Doping Code.
Nederlandse sporters zijn gebonden aan het Nationaal Dopingreglement.
Dopingcontroles vormen een essentieel onderdeel van het anti-dopingbeleid. In
Nederland wordt het merendeel van de dopingcontroles afgenomen door de
Dopingautoriteit. Bij dopingcontroles worden urinemonsters, en in sommige gevallen
bloedmonsters afgenomen. Voor de controle op alcoholgebruik kan
ademanalyseapparatuur ingezet worden. Alle competitiespelers aangesloten bij de
NRB moeten zich houden aan de regels uit het dopingreglement en zich bewust zijn
van het feit dat dopingcontroles tijdens de NRB competitiewedstrijden tot de
mogelijkheden behoren. Alle informatie met betrekking tot de dopingregels en
procedures kan worden gevonden op de website van de Nederlandse
Dopingsautoriteit : http://www.dopingautoriteit.nl
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12. Regels rondom ontvangst en begeleiding van scheidsrechters
 U ontvangt elke scheidsrechter zoals u uw gasten thuis ontvangt.
 U wijst de scheidsrechter de kleedkamer die van tevoren is schoongemaakt en
ontdaan van kratjes e.d.
 Voor de scheidsrechter is een aparte douche gelegenheid beschikbaar of indien
dit niet haalbaar is wordt er een regeling getroffen zodat de scheidsrechter een
mogelijkheid wordt geboden om gescheiden van de spelers te douchen.
 De kleedkamer beschikt over een stoel/bank, voldoende kleedhaken, goede
verwarming, goede verlichting en is afsluitbaar
 U informeert wat de scheidsrechter in de pauze wil drinken en brengt hem dat
persoonlijk.
 U zorgt ervoor dat de scheidsrechter ook na afloop van de wedstrijd goed worden
verzorgd.
 U grijpt in als iemand voor, tijdens of na de wedstrijd onfatsoenlijk optreedt naar
de scheidsrechter.
13. Sierraden en kleding
Met betrekking tot sierraden en kleding dienen de volgende punten in acht worden
genomen
• Piercings en andere sieraden zijn niet toegestaan als zij gevaar voor de speler zelf
en de tegenstander opleveren.(Advies afplakken). De scheidsrechter maakt uit wat
wel of niet toelaatbaar is.
• Hoofddoeken worden niet toegestaan, alleen als het uniform is in de van de kleur
van het clubtenue. Caps zijn niet toegestaan.
• Shirtjes horen in de broek !
14. Verbandtrommel
Een verbandtrommel, voor eerste hulp bij ongevallen, is verplicht en moet aanwezig
zijn op de baan. De thuisspelende ploeg is hiervoor verantwoordelijk
De minimale inhoud van een verbandtrommel is als volgt:

verbandgaas/kompres, verbandwindsel, verbandwatten, snelverband, hechtpleisters,
wondpleisters, driekante doek, ontsmettingsdoekjes, pincet;
verbandschaar, handschoenen.
15. Hoe te handelen bij onweer
Voor wedstrijden in de openlucht adviseert de sectie Rolhockey de scheidsrechters
bij naderend onweer de wedstrijd te staken. Indien de tijd tussen de bliksemflits en
donderslag minder dan 10 seconden is, is de situatie bijzonder risicovol en is de
scheidsrechter verplicht de wedstrijd te staken. Spelers en scheidsrechters dienen
dan zo snel mogelijk een veilig onderkomen op te zoeken. Zodra het onweer is
gestopt kan de wedstrijd weer hervat worden.
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16. Hoe te handelen bij natte / gladde rolschaatsbaan
Beleid aangaande speelvloer op wedstrijddagen (van toepassing voor rolschaatsbaan
Zuiderpark)
De rolschaatsbaan sportvloer heeft van de eigenaar in het jaar 2012 een nieuwe
coating gekregen die bij regenval door de dan ontstane gladheid onveilig voor de
sporters wordt en dat ook kwalitatief rolhockey niet meer mogelijk is. Om deze reden
zijn er na regenbuien zogenaamde "regenstops" en wordt de speelvloer droog
getrokken en de tijd gegund om te drogen. Bij een lage luchtvochtigheid kan de
droging snel plaats vinden en kan de onderbroken wedstrijd weer worden hervat. De
sporters en toeschouwers moeten hierdoor rekening houden met een tijdsuitloop van
het sportprogramma. Indien 24 uur voor aanvang blijkt dat op de opvolgende
wedstrijddag veel regen in het Haagse Zuiderpark wordt verwacht wordt er door de
T.C.R. om 21.45 uur (in de avond vóór de wedstrijddag) in overleg met de
wedstrijdverantwoordelijke een "go" or "no go" beslissing genomen. De betreffende
verenigingen worden dan ingelicht. De beslissing is ook om 22.00 uur zichtbaar op
de website van EHRC Marathon (www.ehrcmarathon.com) en op de NRB website
(www.rolhockey.com)
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