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# Een speler met jeugdleeftijd die niet op de spelerslijst Hoofd-/Districtstopklasse (standaardteams) vermeld staat én waarvan de teambepaling is vastgesteld op heren 1/dames 1, 

is voor het vervolg van de competitie alleen nog speelgerechtigd voor heren 1/dames 1, heren 2/dames 2 en jongens A1/meisjes A1. 

JEUGD D11 JEUGD C JEUGD B JEUGD A JONG SENIOREN RESERVETEAMS VETERANEN

Res. Topklasse

Top- en Sub-Topklasse Res. Sub-Topklasse = Topklasse

Top- en Sub-Topklasse = 1e klasse = JS. 1e klasse = Res. 1e klasse = Sub-Topklasse

Top- en Sub-Topklasse = 1e klasse = 2e klasse = JS. 2e klasse = Res. 2e klasse = 1e klasse

Top- en Sub-Topklasse = 1e klasse = 2e klasse = 3e klasse = JS. 3e klasse = Res. 3e klasse = 2e klasse

1e klasse = 2e klasse = 3e klasse = 4e klasse = JS. 4e klasse en lager = Res. 4e klasse en lager = 3e klasse en lager

2e klasse = 3e klasse = 4e klasse

3e klasse = 4e klasse

4e klasse

4e klasse

### Toelichting invallen:

Binnen dezelfde klasse/categorie: lenen ongelimiteerd toegestaan.

Er mag alleen worden geleend uit een hoger spelend team als het eigen team geen mogelijkheid heeft tot het regelen van invallers uit een (voor hun) lager of op gelijk niveau spelend team.

Invallers lenen uit een hoger spelend team mag als het eigen team 6 of minder aan de wedstrijd deelnemende spelers# over heeft. 

#Hieronder wordt verstaan: aantal eigen spelers + spelers die ingeleend worden/kunnen worden uit een voor hun lager of op gelijk niveau spelend team.

Specifiek voor jeugd: Indien wordt ingevallen in een lagere categorie, dan is leeftijd bepalend.

Specifiek voor jeugd: Voor combi-teams (samengestelde teams aangeduid met een 'c') gelden aanvullende bepalingen, zie toelichting regels speelgerechtigdheid.

Een speler uit de D- en C-jeugd mag altijd invallen bij een jong senioren en/of seniorenteam (m.u.v. een veteranenteam).

Een speler uit de jongste jeugd mag altijd invallen (ongeacht speelniveau).

Voorbeeld 1: een jeugdspeler uitkomend in de Top-/Sub-Topklasse zaalhockey mag invallen in een reserveteam Sub-Topklasse of hoger.

Voorbeeld 2: een veteraan spelend in de Topklasse, mag invallen in een reserveteam spelend Sub-Topklasse of hoger.

Voorbeeld 3: een speler spelend in de res. 1e klasse, mag invallen in een jong seniorenteam spelend 1e klasse of hoger, mits juiste leeftijd.

TABEL KLASSEGRENZEN - SPEELGERECHTIGDHEID JUNIOREN & SENIOREN 2017-2018 (ZAALHOCKEY)

STANDAARDTEAMS

# Hoger invallen dan de eigen klassegrens mag altijd, lager niet! Voor en aantal categorieën gelden leeftijdseisen.

# Er mag alleen worden ingevallen in een lager spelend team als dat team geen mogelijkheid heeft tot het regelen van invallers uit een voor hun lager of op een gelijk niveau spelend team.

# In geval een klasse binnen een district niet bestaat, dan vervalt die klasse en is de eerstvolgende wel aanwezige klasse van toepassing.

# Voor keepers gelden aanvullingen bepalingen, zie toelichting op de regels speelgerechtigdheid.

  mits juiste leeftijd  

 Invallen mag, mits juiste klassegrens  

  mits juiste leeftijd  

 Invallen mag, mits juiste klassegrens  

mits juiste leeftijd 

 Invallen mag, mits juiste klassegrens  

Invallen mag, mits juiste klassegrens 

 mits juiste leeftijd 

### ZIE ONDERSTAANDE TOELICHTING ###

Voor invallen vanuit standaardteams in lagere teams gelden specifieke bepalingen*!

* Zie voor de uitwerking Bondsreglement uitgave 2017, artikel 4.3 ev.

 Invallen mag, mits juiste klassegrens 

### ZIE ONDERSTAANDE TOELICHTING ###


