Par. 2.3h (spelregel)
deel 1
huidige spelregel

aangepaste spelregel

§ 2.3h Het controleren van spelers op gevaarlijke
voorwerpen

§ 2.3h het controleren van spelers op gevaarlijke
voorwerpen

De scheidsrechter zal controleren dat aan de
voorwaarden, gesteld in de tweede paragraaf van §
1.6, wordt voldaan.

De scheidsrechter controleert of aan het gestelde in de
bijzondere toelichting van § 1.6 wordt voldaan.

opmerkingen:
1. uniformeren tekst; juist woordgebruik.

Par. 3.5 (spelregel)
deel 1
huidige spelregel

aangepaste spelregel

§ 3.5 Uitworp (nieuwe paragraaf)

§ 3.5 Uitworp (toevoegen na de tweede alinea)

In wedstrijden waar zuivere speeltijd niet wordt
toegepast is het mogelijk voor het team dat de uitworp
neemt om dit recht kwijt te raken als worden bestraft
voor regel § 3.6g (vertragen van het spel). Dit resulteert
in een spelhervatting voor het andere team.

Bij wedstrijden, waarbij niet met zuivere speeltijd wordt
gespeeld, mag een ploeg de uitworp niet nemen indien
zij direct voorafgaand is bestraft voor een overtreding
van § 3.6g (ophouden van het spel); er volgt een
spelhervatting voor de andere ploeg.

opmerkingen:
1. uniformeren tekst; juist woordgebruik;
2. de plaats, waar de spelhervatting wordt genomen, is de plaats waar de
overtreding plaats vindt.

Par. 3.6t (spelregel en toelichting); gevolgen voor § 3.6u, 3.6j en 3.10.c
deel 1
huidige spelregel/toelichting

aangepaste spelregel/toelichting

§ 3.6t bij het nemen van een vrije worp of een strafworp
de daarvoor gestelde bepalingen te overtreden

§ 3.6t bij het nemen van een vrije worp of een strafworp
de daarvoor gestelde bepalingen te overtreden

Gehele spelregeltekst en toelichting.

§ 3.6t vervalt in zijn geheel;
§ 3.6u wordt vernummerd naar § 3.6t.

§ 3.6 u op een gevaarlijke wijze te spelen
Gehele spelregeltekst en toelichting.

§ 3.6t op een gevaarlijke wijze te spelen
Gehele tekst en toelichting.

§ 3.6j een tegenstander te zwaar te hinderen
§ 3.6j een tegenstander te zwaar te hinderen
Derde alinea toelichting: “§ 3.6u” wordt “§ 3.6t”.
Derde alinea toelichting: “§ 3.6u”.
§ 3.10c Het nemen van een vrije worp
§ 3.10c Het nemen van een vrije worp

Laatste alinea toelichting: “wordt bestraft volgens § 3.6t en”
vervalt.

Laatste alinea toelichting: “wordt bestraft volgens § 3.6t
en”.

opmerkingen:
1. het bestraffen van overtredingen bij het nemen van een vrije worp en een strafworp
van aanvallers en verdedigers wordt al geregeld in § 3.10c en 3.11c. Daarom
vervalt § 3.6t in zijn geheel. deze aanpassing – het vervallen van de spelregeltekst
en de toelichting - is abusievelijk niet opgenomen; dat gebeurt nu alsnog;
2. omdat § 3.6t nu “vrij” is en er vervolgens nog een § 3.6u is, is besloten om §
3.6u te vernummeren naar § 3.6t;
3. in de toelichting op § 3.6j staat een verwijzing naar § 3.6u; dit moet nu § 3.6t
zijn;
4. in de toelichting op § 3.10c staat dat er bestraft wordt volgens § 3.6t. Omdat
bestraffing al op grond van § 3.10c plaatsvindt kan de verwijzing naar § 3.6t
vervallen.

Par. 3.11c (spelregel)
deel 1
huidige spelregel

aangepaste spelregel

§ 3.11c Het nemen van de strafworp

§ 3.11c Het nemen van de strafworp

.

Toevoegen na de vierde bijzondere toelichting op § 3.11c,
Uit een strafworp mag direct worden gescoord:
De nemer van de strafworp is verplicht te schieten; als
hij niet schiet wordt dat beschouwd als een overtreding
van § 3.6g (zie voorbeeld 5 van de toelichting: het
bewust negeren van duidelijke schotkansen).

opmerkingen:
1. deze spelregeltekstaanpassing is abusievelijk niet opgenomen; dat gebeurt nu
alsnog;
2. de toelichting op § 3.11c is ook aangepast; deze aanpassing is afzonderlijk te
vinden bij de wijziging van de toelichting op § 3.11c.

Par. 1.6 (bijzondere toelichting)
deel 1
huidige bijzondere toelichting

aangepaste bijzondere toelichting

§ 1.6 Uitrusting van spelers en officials

§ 1.6 Uitrusting van spelers en officials

Alle voorwerpen, die tijdens het spel gevaar kunnen
opleveren, zoals scherpe nagels, brillen zonder montuur,
armbanden, halskettingen, oorbellen, polshorloges en
ringen, zijn niet toegestaan.
Deze moeten worden
verwijderd of in die mate afgeplakt, dat ze niet langer enig
gevaar kunnen veroorzaken.
Nagels moeten kort geknipt en glad zijn.

Alle voorwerpen, die tijdens het spel gevaar kunnen
opleveren, zoals brillen zonder montuur, armbanden,
halskettingen, oorbellen, polshorloges en ringen zijn niet
toegestaan; dit geldt ook voor scherpe nagels. De
voorwerpen moeten worden verwijderd of in die mate
afgeplakt, dat ze niet langer enig gevaar kunnen
veroorzaken. Nagels moeten kort geknipt en glad zijn.

opmerkingen:
1. hier is geen sprake van een spelregel, maar van een bijzondere toelichting op §
1.6. Een bijzondere toelichting is altijd cursief;
2. met uitzondering van een kunstnagel is een nagel geen voorwerp. Daarbij komt
dat een nagel niet kan/mag worden verwijderd. Vandaar de aangepaste
beschrijving.

Par. 1.2 (toelichting)
deel 1
huidige toelichting

aangepaste toelichting

§ 1.2 Afbakening

§ 1.2 Afbakening

Het gehele speelveld…..diameter van 90 cm.
Het
competitiereglement
mag
toestaan
dat
reclameafbeeldingen of de vloer en of op een
contrasterende strip langs een buitenste lijn geplaatst
mogen worden als de vloer zijn grip behoudt en alle lijnen
duidelijk zichtbaar zijn.

Het gehele speelveld ……diameter van 90 cm.
Toevoegen:
Een
wedstrijdreglement
kan
voorschrijven
dat
reclameafbeeldingen op de vloer en/of op een gekleurde
strook, die voldoende contrasteert met de vloer, aan de
buitenzijde van de zijlijnen mogen worden aangebracht, mits
de vloer haar grip behoudt en alle lijnen duidelijk zichtbaar
zijn.

opmerkingen:
1. uniformeren tekst; juist en verduidelijkend woordgebruik.

Par. 1.7 (toelichting)
deel 1
huidige toelichting
§ 1.7 Schotklok

aangepaste toelichting

§ 1.7 Schotklok
toevoegen na de tweede alinea:
Een wedstrijdreglement kan voorschrijven dat naast de
schotklok ter ondersteuning ook
LED-verlichting aangebracht in de palen - mag worden gebruikt om het
teruglopen van de tijd op de schotklok aan te geven.

opmerkingen:
1. deze aanpassing is abusievelijk niet opgenomen; dat gebeurt nu alsnog.

Par. 2.2a (toelichting)
deel 1
huidige toelichting

aangepaste toelichting

§ 2.2a Aanvoerder

§ 2.2a Aanvoerder

De aanvoerder moet een speler zijn die aan de wedstrijd
begint.

De aanvoerder is een speler, die bij aanvang van de
wedstrijd deelneemt aan het spel.

opmerkingen:
1. uniformeren tekst; juist woordgebruik;
2. KNKV en IKF/PRC hebben afgesproken dat een aanvoerder, die via een wissel op
de bank terecht komt, gewoon in functie blijft. Eerst als de aanvoerder wordt
gewisseld en het speelgebied verlaat (wegzending; blessure) dient er een andere
aanvoerder te komen.

Par. 2.3e (toelichting)
deel 1
huidige toelichting
§ 2.3e het kennisgeven……..door een fluitsignaal

aangepaste toelichting

§ 2.3e het kennisgeven……..door een fluitsignaal

De competitieregels zullen bepalen hoe lang een
geblesseerde speler behandeld mag worden in het veld.
Deze tekst staat al in § 2.1c en vervalt

opmerkingen:
1. in de Nederlandse tekst van § 2.3e staat bovenstaande zin niet vermeld. Dus
hoeft er niets te vervallen. De geciteerde tekst van § 2.1c luidt anders en klopt
niet qua woordgebruik, doch is inhoudelijk hetzelfde.

Par. 3.1b (toelichting)
deel 1
huidige toelichting

aangepaste toelichting

§ 3.1b Time-out

§ 3.1b Time-out

De scheidsrechter geeft door middel van het T-teken en tegelijkertijd - een fluitsignaal het begin van de time-out aan.
Na 50 seconden geeft de scheidsrechter door middel van
een tweede fluitsignaal aan dat beide ploegen zich dienen
op te stellen. De wedstrijd dient uiterlijk 60 seconden na het
begin van de time-out te worden hervat. Het
competitiereglement mag deze taak toewijzen aan de
jurytafel.

De scheidsrechter geeft door middel van het T-teken en tegelijkertijd - een fluitsignaal het begin van de time-out aan.
Na 50 seconden geeft de scheidsrechter door middel van
een tweede fluitsignaal aan dat beide ploegen zich dienen
op te stellen; een wedstrijdreglement kan deze taak
toewijzen aan de bediener van de schotklok.
De wedstrijd dient uiterlijk 60 seconden na het begin van de
time-out te worden hervat.

opmerkingen:
1. uniformeren tekst; juist woordgebruik;
2. aan een “jurytafel” kan geen taak worden toebedeeld, wel aan de bediener van de
schotklok. Daarbij zal hij niet van een fluitsignaal, zoals formeel voorgeschreven,
maar van de zoemer gebruik maken; (het geven van een fluitsignaal is alleen aan
de scheidsrechter/tijdwaarnemer voorbehouden).

Par. 3.11c (toelichting)
deel 1
huidige toelichting

aangepaste toelichting

§ 3.11c Het nemen van de strafworp

§ 3.11c Het nemen van de strafworp

Omdat de speler, die de strafworp neemt moet schieten,
wordt de bal die de handen van de speler verlaat gezien als
een doelpoging. Als de bal die de handen verlaat niet
richting de korf gaat wordt dit gezien als een overtreding
van deze regel.

Na het fluitsignaal voor het nemen van de strafworp is de
nemer van de strafworp verplicht te schieten; het duidelijk
zichtbaar verlaten van de bal uit de handen van de nemer
wordt geacht een schot te zijn. Als de bal, die de handen van
de nemer van de strafworp duidelijk zichtbaar verlaat, geen
worp is in de richting van de korf overtreedt de nemer deze
regel.

opmerkingen:
1. uniformeren tekst; juist woordgebruik;
2. zie ook de gewijzigde spelregel van § 3.11c. Daarin wordt de plicht tot schieten
geregeld. Deze toelichting is een nadere uitwerking daarvan. Als er niet wordt
geschoten is het een overtreding van § 3.6g; er is geen definitie van “schieten”.
De uitleg is: trachten een doelpunt direct te scoren.
3. de spelregelcommissie van de IKF (PRC) heeft gemerkt dat er verwarring is
ontstaan over de vraag in welke situaties de bal de handen van de nemer van
de strafworp wel of niet heeft verlaten; zij heeft aan deze verwarring nu een
einde gemaakt, door de woorden “duidelijk zichtbaar” toe te voegen aan de
toelichting op § 3.11c.
Indien er niet in de richting van de korf wordt geschoten is het van belang te
weten wanneer er sprake is van “duidelijk zichtbaar”.
Dat kan met de volgende voorbeelden worden verduidelijkt:
duidelijk zichtbaar:
* de nemer van de strafworp werpt de bal naar een medespeler;
* de nemer van de strafworp stuitert de bal op de vloer, legt de bal voor zich op
de vloer, gooit deze omhoog of van de ene naar de andere hand.
Gevolg: een overtreding van § 3.6g.
niet duidelijk zichtbaar
* de nemer van de strafworp draait de bal rond in zijn handen.
Dit is een handeling die vooraf gaat aan de opdracht tot schieten; het
ronddraaien van de bal is dus geen overtreding van § 3.6g.
4. Opgelet: de regel (toelichting § 3.11c), die zegt dat iedereen ten minste 2.50
afstand bewaart tot de bal de handen van de strafworpnemer heeft verlaten,
blijft onverkort gelden. Zodra de bal dus “los” is mag er worden ingelopen.

