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1.2.2.1 &
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1.2.2.7 &
1.2.2.8
1.2.2.9
1.2.5
1.4
1.4.2.3
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5.2.6
Versch.
11.3.3.1
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14.1.1
14.2.1.1
14.2.3.2
15.2
17.4.4

Versie: 10.18

Wijzigingen
De leeftijdbeperking in deze secties is verwijderd.

Goedgekeurd
Portugal 2010

Verscheidene: toevoeging aan U23 categorie zodat de
leeftijdslimieten 19-23 jaar oud inclusief zijn.
Verscheidene: toevoeging aan U19 categorie zodat de
leeftijdslimieten 14-18 jaar oud inclusief zijn.
Leeftijdscategorie voor cadetten is verwijderd.
Nieuwe regel voor verplichte data m.b.t. wereldkampioenschappen
met een maximale lengte van 10 dagen.
Verscheidene: aanpassing voor het in aanmerkingen komen om
een land te vertegenwoordigen.
Toevoeging van aanschaf van een vierjarig CMAS atleten licentie.
Maximale duur van een evenement toegevoegd.
Definitie van de lengte van een toernooioriëntatie.
Remove graded inter-sectional play
De jury wordt voorgezeten door de toernooischeidsrechter.
Verscheidene: toevoegingen aan secties m.b.t. tijdrekken en de
hoekregel.
Wijziging m.b.t. handschoenkleuren.
Verscheidene: versoepeling reglement m.b.t. materialen waar een
stick van gemaakt mag zijn.
Definitie van puckbezit aangescherpt.
Nieuwe regel voor bepalen wedstrijduitslag.
Opheldering regel waarbij de klok tijdens de laatste 2 minuten van
de speeltijd wordt gestopt.
Nieuwe regel waarin vrijelijk wisselen na het toekennen van een
doelpunt wordt geformaliseerd.
Nieuwe regel m.b.t. het rapporteren van spelers en coaches, aan
wie een definitieve speluitsluiting wordt toegekend, aan de
toernooi jury.
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1 BESCHRIJVING, DEFINITIES, LEEFTIJD EN BEVOEGDHEDEN
1.1 BESCHRIJVING
1.1.1

Onderwaterhockey is een sport die wordt gespeeld op de bodem van een zwembad door
twee teams van zes spelers. Elke speler draagt een basis snorkeluitrusting: vinnen,
masker en snorkel. Het doel van onderwaterhockey is om met behulp van een
goedgekeurde onderwaterhockeystick een goedgekeurde onderwaterhockeypuck over
de bodem van het bassin te duwen of schieten en in het doel van de tegenpartij te spelen.

1.2 TOERNOOI, KAMPIOENSCHAPPEN EN DIVISIE LEEFTIJDSEISEN
1.2.1

Een toernooi is een serie competitieve wedstrijden tussen twee of meer teams op een
gegeven moment.

1.2.2

Wereldkampioenschap: een international competitie wordt als wereldkampioenschap
geregistreerd bij CMAS als aan twee (2) of meer van de volgende eisen wordt voldaan:

1.2.2.1

Een minimum van vijf (5) Federatie teams voor de Elite Men’s Divisie. en/of

1.2.2.2

Een minimum van drie (3) Federatie teams voor de Elite Women’s Divisie zonder
leeftijdsbeperking. en/of

1.2.2.3

Een minimum van drie (3) Federatie teams voor de Open Master’s Divisie.
De minimale leeftijd is 35 (mannen en vrouwen) en spelers moeten hun 35e verjaardag
hebben gevierd op of voor aanvang de dag van de eerste wedstrijd in de competitie. Er
is geen bovenste leeftijdsgrens. Deelnemende teams mogen elke samenstelling qua
geslacht hebben. en/of

1.2.2.4

Een minimum van drie (3) Federatie teams voor de Women’s Master’s Divisie.
De minimale leeftijd is 32 en spelers moeten hun 32e verjaardag hebben gevierd op of
voor aanvang de dag van de eerste wedstrijd in de competitie. Er is geen bovenste
leeftijdsgrens. en/of

1.2.2.5

Een minimum van drie (3) Federatie teams voor de Open U23’s Divisie.
De leeftijdscategorie is 19-23, inclusief. Spelers moeten hun beperkende leeftijd hebben
bereikt op of voor 1 Januari van het jaar van het evenement. Deelnemende teams
mogen elke samenstelling qua geslacht hebben. en/of

1.2.2.6

Een minimum van drie (3) Federatie teams voor de U23 Women’s Divisie.
De leeftijdscategorie is 19-23, inclusief. Spelers moeten hun beperkende leeftijd hebben
bereikt op of voor 1 Januari van het jaar van het evenement. Deelnemende teams
mogen elke samenstelling qua geslacht hebben. en/of

1.2.2.7

Een minimum van drie (3) Federatie teams voor de Open Junior’s Divisie.
De leeftijdscategorie is 14-18, inclusief. Spelers moeten hun beperkende leeftijd hebben
bereikt op of voor 1 Januari van het jaar van het evenement. Deelnemende teams
mogen elke samenstelling qua geslacht hebben. Zie sectie 1.3.1 voor uitzonderingen
m.b.t. spelers jonger dan 14 jaar. en/of

1.2.2.8

Een minimum van drie (3) Federatie teams voor de Junior Women’s Divisie.
De leeftijdscategorie is 14-18, inclusief. Spelers moeten hun beperkende leeftijd hebben
bereikt op of voor 1 Januari van het jaar van het evenement. Zie sectie 1.3.1 voor
uitzonderingen m.b.t. spelers jonger dan 14 jaar. en/of
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1.2.3

Een continentale of zone competitie is een toernooi tussen landen uit hetzelfde continent
of zone.

1.2.4

De internationale scheidsrechter welke over het naleven van de regels gaat op een
wereld- of zonekampioenschap zal als “World Tournament Referee” benoemd worden.

1.2.5

Voorkeursdata voor een wereldkampioenschap zijn de maand juli, startende en
eindigende binnen een tweeweekse periode voor of na 15 juli. Inclusief ingeroosterde
trainingsdagen zal het toernooi niet langer duren dan 10 kalenderdagen.

1.3 LEEFTIJDSBEPALING EN UITZONDERINGEN
1.3.1

De leeftijd van een U23 of U19 deelnemer is die leeftijd op 1 januari van dat kalenderjaar.
De speler behoudt die leeftijd en mag in die categorie uitkomen tot 31 december van
datzelfde
jaar
ongeacht
van
de
geboortedatum
van
de
speler.
Leeftijdsuitzonderingen:

1.3.1.1

Een speler met de leeftijd welke hem/haar plaatst in de Open Cadet, Open Junior of
Open Women Divisies mag in de direct hogere divisie uitkomen wanneer aan de
volgende eisen wordt voldaan:

1.3.1.1.1 Voor aanvang van elke toernooiwedstrijd wordt een ondertekende overeenstemming
door de speler afgegeven aan de toernooileiding. Als de speler minderjarig is dient
deze overeenstemming eveneens ondertekend te zijn door de ouder of wettelijk
voogd;
1.3.1.1.2 Voor aanvang van het toernooi dient een medisch certificaat aan de toernooileiding
overhandigt te worden. Dit certificaat, ondertekend door een erkend medisch official,
stelt dat de speler mag deelnemen aan de van toepassing zijnde direct hogere divisie.

1.4 FEDERATIE- EN SPELERSBEVOEGDHEDEN
1.4.1

Federatiebevoegdheden voor toernooien.

1.4.1.1
1.4.2

Alleen landen geregistreerd bij de CMAS mogen deelnemen aan een CMAS toernooi.
Atleten moeten voldoen aan de volgende eisen:

1.4.2.1

In bezit zijn van staatsburgerschap van het land waarvoor zij willen uitkomen. of

1.4.2.2

Bewijs overhandigen dat zij woonachtig waren in dat land voor een minimum van 12
maanden in de 18 maanden voorafgaand aan de competitie. en

1.4.2.3

In het bezit zijn van een vierjarige CMAS atleten licentie.

1.4.3

Atleten die twee of meer nationaliteiten bezitten mogen slechts voor een Federatie
uitkomen. De keuze voor die Federatie verplicht de atleet om bij die Federatie te blijven
totdat aan de eisen van ofwel 1.4.2.1 of 1.4.2.2 en 1.4.2.3 wordt voldaan.
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2 SPEELVELD (ZIE FIGUUR 2-1 T/M FIGUUR 2-5)
2.1 SPEELVELD
2.1.1

Het speelveld bestaat uit een zwembad of een deel daarvan.

2.1.2

Het speelveld 12 tot 15 meter breed en 21 tot 25 meter lang zijn, voorondersteld dat het
minimale speeloppervlak 300 vierkant meter bedraagt.

2.1.3

De zwembadbodem moet glad of licht hellend zijn met een maximaal afschot van 1 meter
op 20 meter.

2.1.4

De diepte van het water zal tussen de 2 en 3.65 meter zijn, inclusief, met een marge van
±10% met goedkeuring van de World Tournament Director. Zwembaden ondieper dan 2
meter moeten als “snel en veilig” beoordeeld worden door de World Tournament
Director.

2.1.5

De achterlijnen van het veld moeten solide zijn; d.w.z. gevormd door de wanden van het
bassin.

2.1.6

De zijlijnen mogen de wanden van het bassin zijn, een afscheidingsschot of een lijn op de
bodem.

2.1.6.1

De hoogte van een afscheidingsschot dient tenminste 300mm te zijn.

2.1.6.2

Een lijn aan de oppervlakte, om zo de zijlijn aan de oppervlakte te markeren, mag niet
direct boven de zijlijn op de bodem geplaatst worden. Wanneer een oppervlaktelijn
wordt gebruikt dient deze zich buiten het speelveld te bevinden.

2.1.6.3

Afscheidingslijnen behoren tot het speelveld.

2.1.6.4

Voor wereldkampioenschappen zijn stevige afscheidingsschotten of wanden
noodzakelijk. For zone- of andere toernooien geniet dit ook de voorkeur. Indien dit niet
mogelijk is, is een afscheidingslijn acceptabel.

2.1.7

Vanaf beide achterlijnen van het speelveld, gecentreerd op het middenpunt van de
achterlijn, is een strafpuckgebied gemarkeerd door een gestippelde lijn op de bodem van
het zwembad welke een halve cirkel met een radius van 6 meter beschrijft.
Tevens is er een doelgebied gemarkeerd door een ononderbroken lijn welke een halve
cirkel beschrijft met een radius van 3 meter.

2.1.8

De strafpuckstip is gemarkeerd met een stip in het midden van de 3 meter cirkel.

2.1.9

De middenstip ligt in het geometrische midden van het speelveld.

2.1.10 De “hoeken” van speelveld zijn gedefinieerd als deel van het speelveld afgebakend door
de zij- en achterlijnen en een cirkelvormige boog met een radius van 1 meter met het
midden op het snijpunt van de zij- en achterlijnen. Er zijn vier (4) zulke hoeken in een
speelveld.
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Minimum speeloppervlakte: 300m2
Vlakke
of licht
bodem
met
Minimum
areahellende
of 300 square
metres.
The pool afschot
bottom must
flat20
or gently
maximaal
vanbe
1 op
meter
sloping with a maximum gradient of 1 to 20.

2m(±10%)
3.65m(±10%)

12m

21m

25m

-1
5m

Figuur 2-1. Speelveld dimensies.
De diepte van het water zal tussen de 2 en 3.65 meter liggen met een marge van 10% ter
goedkeuring van de toernooileiding. Zwembaden ondieper dan 2 meter moeten als “snel en
veilig” beoordeeld worden door de World Tournament Director.
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Figuur 2-2. Speelveld belijning.
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Figuur 2-3. Speelveld met wisselen vanaf de zijkant (deck side-substitution).
Het scheidsrechtersysteem met twee (2) en het systeem met drie (3) waterscheidsrechters is
afgebeeld.
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Figuur 2-4. Speelveld met wisselen in het water (in-water side-substitution).
Het scheidsrechtersysteem met twee (2) en het systeem met drie (3) waterscheidsrechters is
afgebeeld.
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Figuur 2-5. Speelveld met wisselen vanaf de achterlijn (end-line substitution).
Het scheidsrechtersysteem met twee (2) en het systeem met drie (3) waterscheidsrechters is
afgebeeld.
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3 DOELEN (ZIE FIGUUR 3-1)
3.1 EISEN AAN DE DOELBAKKEN:
3.1.1

Gemaakt van gegalvaniseerd of roestvrij staal (of minimaal 2mm dik plaatmetaal) of
gelijkwaardige materialen. Alle scherpen onderdelen en randen zullen worden
verwijderd en/of afgedekt.

3.1.2

Doelbakken met een open einde worden gebruikt.

3.1.3

De maten van een doelbak zijn: 3.36m lang met een 3m lange doelkolom. De doelbak
wordt geplaatst in het midden van de beide achterlijnen.

3.1.4

Het gebied achter de voorste schuine wand heet de doelkolom.

3.1.5

De achterzijde van de doelbak moet twee (2) verticale lijnen bevatten welke de 3m
grenzen van de doelkolom markeren.
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Figuur 3-1. De doelbakken.
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4 TOERNOOI SPEELSCHEMA EN RANKING
4.1 KAMPIOENSCHAP DUUR
Een wereldkampioenschap is beperkt tot een maximale duur van tien (10) dagen.
4.1.1

Twee (2) dagen hiervan zijn bestemt voor oriëntatie;

4.1.2

Acht (8) dagen zijn bestemt voor het toernooi.

4.2 DUUR ORIËNTATIE PERIODE
De oriëntatieperiode voor een wereldkampioenschap.
4.2.1

Minimaal twee (2) dagen is toegestaan voor oriëntatie.

4.2.2

Maximaal drie (3) dagen zijn toegestaan voor oriëntatie.

4.2.3

Deelnemende federaties mogen badwater aanvragen voorafgaand aan de officiële
oriëntatiedagen. Het accommoderen van deze verzoeken mag worden ingewilligd door
de organiserende federatie en kosten voor het extra badwater vallen onder de
verantwoording van de aanvragende federaties.

4.3 ACHTDAAGS OF KORTER TOERNOOI
4.3.1

Algemeen

4.3.1.1

Elk team mag niet meer dan drie (3) wedstrijden per dag spelen.

4.3.1.2

Acht (8) speeldagen zijn toegestaan.

4.3.1.3

Vijf en een halve (5.5) dagen worden gebruikt voor voorronden.

4.3.1.4

Twee en een halve (2.5) dagen worden gebruikt voor finales.

4.3.2

Aantal teams per toernooi.

4.3.2.1

Indien er twaalf (12) of minder teams deelnemen in een divisie zal een volledige Round
Robin voorronde ingeroosterd worden.

4.3.2.2

Indien er dertien (13) of meer teams deelnemen in een divisie zal een gedeeltelijke
Round Robin voorronde ingeroosterd worden. Nauwgezette indeling van teams zal
hierbij noodzakelijk zijn.

4.3.3

Indeling (Seeding).

4.3.3.1

De indeling zal gebaseerd zijn op de behaalde plaats in het direct voorafgaande
kampioenschap.

4.3.3.2

In divisies met dertien tot negentien (13-19) teams zullen wedstrijden worden
opgedeeld in twee (2) secties, A en B.

4.3.4

Sectie spel.

4.3.4.1

Sectie A speelt een volledige Round Robin voorronde.

4.3.4.2

Sectie B speelt een volledige Round Robin voorronde.

4.3.4.3

Inter-sectie wedstrijden worden ingeroosterd met een maximum van vijftien (15)
wedstrijden per team. Dit ter bevordering van maximale mixen van de secties in de
Round Robin voorronden.

4.3.4.4

Wedstrijden worden zo gespreid mogelijk ingeroosterd, echter kunnen sommige teams
een wedstrijd minder hoeven spelen door een beperkt aan ingeschreven teams.
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4.3.4.5
4.3.5

Inter-sectie wedstrijden zullen worden ingedeeld op basis van de sectie Round Robin
resultaten.
Punten voor deelname aan de finale status en resultaat.

4.3.5.1

Punten zullen als volgt worden toegekend:
Intra-sectie wedstrijdpunten
Winst
Gelijkspel
Verlies
Verbeurd

4.3.6

+2 punten
+1 punten
0 punten
-2 punten

Kampioenschapspel.

4.3.6.1

Het kampioenschapwedstrijdschema bestaat uit de top vier (4) sectie finale winnaars
plus de top vier (4) sectie A teams.

4.3.6.2

Teams in het kampioenschapwedstrijdschema spelen finales gebaseerd op een
“multilevel toernooi met acht deelnemers” met complete verliezers kruisfinales (zie
Figuur 4-1).

4.3.6.3

Er is een consolidatie wedstrijdschema voor alle overige teams, zodat deelnemende
teams worden ingedeeld voor volgende (wereld) kampioenschappen.

4.3.7

Doorbreken van gelijke eindstanden.

4.3.7.1

Wanneer twee (2) teams gelijk eindigen in de eindstand zal de procedure om het
winnende team te bepalen als volgt zijn:

4.3.7.1.1 Onderling resultaat.
4.3.7.1.2 Meeste gewonnen wedstrijden in de intra-sectie wedstrijden. Het team met de meeste
gewonnen wedstrijden wordt hoger genoteerd in de eindstand.
4.3.7.1.3 Minste verloren wedstrijden. Het team met de minste verloren wedstrijden wordt
hoger genoteerd in de eindstand.
4.3.7.1.4 Laagste som van tegendoelpunten tijdens alle wedstrijden in de intra-sectie
wedstrijden. Het team met het minste aantal tegendoelpunten wordt hoger
genoteerd in de eindstand.
4.3.7.1.5 Munt opgooien
4.3.7.2

Versie: 10.18

In het geval van drie of meer gelijkwaardige geëindigde teams zonder een duidelijk
verschil in eindstand op basis van onderling resultaat, volgens de procedures 4.3.7.1.2
t/m 4.3.7.1.4 opdat het derde en meer gelijk geëindigde team geëlimineerd wordt.
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Sjabloon van het kampioenschapwedstrijdschema
-

Wedstrijd L bepaald de wereldkampioen en de 2e plaats.

1 _____________________
A _____________________
8 _____________________
E _____________________
4 _____________________
B _____________________
5 _____________________
L _____________________
3 _____________________
C _____________________
6 _____________________
F _____________________
2 _____________________
D _____________________
7 _____________________
-

Wedstrijd I bepaald de 3e en 4e plaats.

Verliezer wedstrijd E _____________________
I _____________________
Verliezer wedstrijd F _____________________
-

Wedstrijd K bepaald de 5e en 6e plaats.

Verliezer wedstrijd A _____________________
G _____________________
Verliezer wedstrijd B _____________________
K _____________________
Verliezer wedstrijd C _____________________
H _____________________
Verliezer wedstrijd D _____________________
-

Wedstrijd J bepaald de 7e en 8e plaats.

Verliezer wedstrijd G _____________________
J _____________________
Verliezer wedstrijd H _____________________

Figuur 4-1. Multilevel toernooi met acht deelnemers.
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5 PROTESTEN, BEROEPEN EN WEDSTRIJDSTAKING
5.1 PROTEST TIJDENS DE WEDSTRIJD
5.1.1

Wanneer een protest wordt ingediend door de aanvoerder of door de team manager
over de gang van zaken in die wedstrijd en gedurende die wedstrijd zal de
hoofdscheidsrechter het spel stilleggen, met de waterscheidsrechters en anderen indien
nodig beraadslagen en, gelet op het aanwezige feitelijke bewijs, een besluit mededelen
aan alle betrokken partijen gevolgd door het hervatten van het spel.

5.1.2

Wanneer een speler een tijdstraf wordt opgelegd mag alleen de aanvoerder protest
aantekenen bij de waterscheidsrechter. Dit zal niet betekenen “weigeren van besluiten
gemaakt door de officials” en, in zoverre, zal het niet een andere tijdstraf betekenen voor
het overtreden van regel 17.3.16. Als, na het ontvangen van een uitleg, de speler weigert
zich naar de strafbank te begeven zal dit betekenen wel “weigeren van besluiten
gemaakt door de officials” betekenen. De speler gaat dan direct naar de strafbank en laat
protest bij de hoofdscheidsrechter over aan de aanvoerder. Na beraad, en na het
mededelen van het besluit door de hoofdscheidsrechter, zal de aanvoerder niet langer
hierover protest aantekenen zodat de wedstrijd hervat kan worden. Indien gewenst kan
een beroep worden aangetekend na de wedstrijd.

5.2 BEROEP NA DE WEDSTRIJD
5.2.1

Alleen de aanvoerder of de hoofdcoach mag een beroep aantekenen.

5.2.2

Het beroep moet worden aangekondigd bij de Tournament Director binnen 15 minuten
na het einde van de wedstrijd. De geschreven klacht in het Nederlands moet worden
ingediend bij de toernooiorganisatie binnen een uur na het eind van de betreffende
wedstrijd.
NL: In Nederland worden klachten in het Nederlands ingediend.

5.2.3

De geschreven klacht moet worden vergezeld van een deposito van € 100,- of equivalent
in contanten.

5.2.4

Wanneer aan bovenstaande eisen niet wordt voldaan zal de klacht niet worden
geaccepteerd.

5.2.5

De som van € 100,- zal worden teruggestort wanneer het beroep wordt gehonoreerd.

5.2.6

Een jury wordt voorgezeten door de toernooi scheidsrechter. Andere leden zijn:

5.2.6.1

Twee internationaal gecertificeerde scheidsrechters van de op het toernooi aanwezige
scheidsrechters. De commissie kiest deze juristen voorafgaand aan de eerste wedstrijd
van het toernooi.

5.2.6.2

Twee vervangende internationale gecertificeerde scheidsrechters, eveneens gekozen
door de commissie.

5.2.6.3

De Tournament Director voor het inbrengen van toernooi opties.

5.2.6.4

De voorzitter van de commissie.

5.2.7

Een secretaris wordt aangesteld voor de juryzitting. De positie van de secretaris is puur
administratief, hij/zij heeft geen stemrecht.
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5.2.8

Alle leden van de jury, inclusief de vervangende leden, dienen verschillende
nationaliteiten te hebben.

5.2.9

Leden van de jury dienen het volledige toernooi aanwezig te zijn.

5.2.10 Wanneer een jurylid van dezelfde nationaliteit is als de betrokken teams zal een van de
vervangende juryleden gekozen worden, behalve in het geval dat de Tournament
Director in de jury dient plaats te nemen.
5.2.11 De jury mag alle personen interviewen van wie het nuttig wordt geacht om tot een
besluit te komen.
5.2.12 Het jurybesluit wordt genomen middels meerderheid bij handopsteking. In het geval van
een gelijk aantal stemmen zal de stem van de voorzitter de doorslag geven.
5.2.13 Het jurybesluit is onaanvechtbaar.
5.2.14 Het jurybesluit dient direct in schrift aan de indiener en andere betrokkenen van het
beroep worden overhandigd.
5.2.15 De juryleden zullen correct, onpartijdig en discreet handelen in hun functie. Zaken
aangaande de besluitvorming tijdens de juryzitting blijven geheim.

5.3 WEDSTRIJDSTAKING
5.3.1

Wanneer een wedstrijd wordt gestaakt zal de Tournament Director besluiten wat de
vervolgactie zal zijn.

5.3.2

Het besluit van de Tournament Director is onaanvechtbaar.

6 BELEIDSORGAAN
6.1 INTERNATIONAAL BONDSBESTUUR
Het beleidsorgaan voor alle internationale onderwaterhockeywedstrijden is de CMAS
onderwaterhockeycommissie.

LANDELIJK BONDSBESTUUR
NL: De NOB onderwaterhockey commissie zal het zittende bestuur van alle
onderwaterhockeywedstrijden in de Nederlandse competitie zal zijn.
NL: De voorzitter van de NOB onderwaterhockey commissie zal de functie van
Tournament Director vervullen gedurende alle wedstrijden van de Nederlandse
competitie.

6.2 VRAGEN M.B.T. REGELGEVING
Vragen met betrekking tot de reglementen aangaande internationale wedstrijden
behoren gesteld te worden aan de huidige World Rules Director van de CMAS
Underwater Hockey Commission.
NL: Alle vragen en verzoeken aangaande de regels geldende tijdens wedstrijden in de
Nederlandse NOB competitie zullen worden gericht aan de Tournament Director.
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7 REGELWIJZIGINGEN EN -TOEVOEGINGEN
7.1 GELEGENHEID VAN REGELWIJZIGINGEN
De gelegenheid voor voorstellen, discussies en goedkeuring van wijzigingen aan de
onderwaterhockey spelregels is geboden wanneer meerdere Federaties deelnemen in
een CMAS wereldkampioenschap onderwaterhockey gedurende vergaderingen van de
CMAS onderwaterhockey commissie.

7.2 VOORSTEL TOT REGELWIJZIGING
Regelwijzigingen mogen worden ingediend door elke Federatie op elk moment tussen
wereldkampioenschappen. De Federatie zal hun schriftelijke voorstel tot regelwijziging,
tezamen met de redenen waarmee de noodzaak van de regelwijziging wordt
gerechtvaardigd, indienen bij de CMAS Rules Director ter verspreiding naar alle
Federaties van de CMAS. Een stembiljet zal worden bijgevoegd waarop Federaties hun
stem kunnen registreren, hun redenen voor het accepteren/verwerpen van de
regelwijziging en een ondertekening van een stemgerechtigd persoon. Wanneer er
gestemd wordt tussen wereldkampioenschappen zal dit worden gedaan via dubbel
geregistreerde post.
7.2.1

Elke Federatie die een schriftelijke stemming aanvraagt dient € 200,- bij het voorstel te
betalen om verdere postkosten te ondervangen.

7.2.2

Alle stemmen dienen te worden geretourneerd aan de CMAS Rules Director. Een simpele
meerderheid van vijftig procent plus een (1) van de ontvangen stemmen is vereist
voordat een regelwijziging wordt aangenomen. De CMAS Rules Director zal de resultaten
van de stemming bekend maken binnen twee (2) weken na de deadline voor het insturen
van de stemmen.

7.2.3

Om van kracht te zijn bij een World Invitational Tournament of bij een
wereldkampioenschap dienen de goedgekeurde spelregels gedistribueerd worden naar
alle Federaties via dubbel geregistreerde post (waar toepasbaar) tenminste zes (6)
maanden voor aanvang van het evenement.

7.2.4

Regelwijzigingen die unaniem worden aangenomen door het college van scheidsrechters
in een vergadering voorafgaand aan een wereldkampioenschap, en die zijn goedgekeurd
door de World Tournament Director, zullen per onmiddellijke ingang worden
gehanteerd. De World Tournament Director zal de deelnemende aanvoerders twee
dagen voor aanvang van het toernooi hierover consulteren en informeren.
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7.3 REGELWIJZIGINGEN – PROCEDURE
Zes (6)
Twee (2) jaar
maanden na
Elite wereld- Opschrijven en CMAS Games
kampioenschap rondsturen van en andere
het nieuwe
toernooien.
regelboek.

Twaalf (12)
maanden voor
Presenteer
nieuwe regelvoorstellen.

Zes (6)
maanden voor
Nieuwe voor- Elite wereldstellen naar alle kampioenschap
landen ter
goedkeuring.

7.3.1

Na een wereldkampioenschap heeft de Rules Director zes (6) maanden om nieuwe regels
op te schrijven en toe te voegen aan de onderwaterhockey spelregels. Hierna worden de
spelregels op de Commissie website geplaatst en aangekondigd aan alle deelnemende
landen. E-mail mag ook gebruikt worden om het regelboek te verspreiden.

7.3.2

De landen hebben vervolgens vierentwintig (24) maanden de tijd om regelwijzigingen
ten aanzien van de voorgestelde regels of begeleidende notities te presenteren.

7.3.3

De Rules Director dient alle voorstellen
wereldkampioenschappen te verspreiden.

7.3.4

Landen zullen dan deze voorstellen bespreken en/of in stemming brengen op het
volgende wereldkampioenschap.
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8 FEDERATION RULES DIRECTORS
8.1 RULE DIRECTORS PER FEDERATIE
Noot: deze lijst is zo actueel als mogelijk maar kan door wisselingen van interne
structuren en procedures van de genoemde Federaties niet volledig accuraat zijn.
Federatie
Argentina
Australia
Belgium
Canada
Colombia
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Ireland
Italy
Japan
Namibia
The Netherlands
New Zealand
Philippines
Poland

Versie: 10.18

Naam

Positie

Sebastian Viviani
guilly@gmail.com
Simon Talbot
Simon.Talbot@utas.edu.au
Romain Alderweiredlt
romain@buwh.be
Darryl Brambilla
darryl.brambilla@gmail.com
Edison Garcia
????
????

Contact Person

Jean Gatignol

Federation Rules Director

Jan Carmanns
jan@carmanns.de
???
uwhbudapest@gmail.com
Hugh Nolan
nolan_hugh@hotmail.com
Michele Battaglioli
abattaglioli@tin.it
Shuji Shimonagata
shimo@faculty.chiba-u.jp
Nils Wormsbächer
infratech@phillogic.com
Wim Fikkert
competitie@onderwaterhockey.nl
Andrew Berry
Referees@underwaterhockey.org.nz
Marilen Carpio
mgcarpio@easycall.com.ph
Marek Rejman
rejmar@awf.wroc.pl

Contact Person
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Chief Referee
Contact Person
Chief Referee
Director Comité Deportivo

Contact address
Contact Person
Contact Person
Contact Person
Contact Person
Contact Person
Referees Development Officer
Rules Director
Contact Person
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Federatie
Singapore
Slovenia
South Africa
Spain
Turkey
Great Britain
United States
Serbia
Zimbabwe
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Naam

Positie

Joey Carpio
jagcarpio@yahoo.com
Ales Versic
ales.versic@guest.arnes.si
Pizazz van Schalkwyk
kpvs@absamail.co.za
Juan Ignacio Urresola
just-jurid@ej-gv.es
A. Inkilap Obruk
iobruk@tnn.net
Neil Dixon
n6dxn2000@yahoo.co.uk
Doug Roth
coachduck@gmail.com
Bozana Ostojic
ostob@cmas.org
Wayne Whitaker
wayne_whitaker@zol.co.zw

President, Singapore Underwater
Hockey
President, Singapore Underwater
Hockey
Chief Referee SA
World Chief Referee
Contact Person
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9 NEDERLANDS SUPPLEMENT OP DE CMAS SPELREGELS VOLUMES 1 EN 2
Dit hoofdstuk bevat Nederlandse aanvullingen van de internationale spelregels voor
onderwaterhockey. Wanneer de in dit hoofdstuk opgenomen regels in conflict zijn met
elders gespecificeerde regels zullen de regels in dit hoofdstuk worden gehanteerd.

9.1 BESCHRIJVING
1.1

De Nederlandse spelregels zijn een afgeleide van de internationale CMAS
onderwaterhockey spelregels. Dit document is een rechtstreekse vertaling van de die
CMAS spelregels.

9.2 TOERNOOIEN, KAMPIOENSCHAPPEN EN DIVISIE LEEFTIJDSEISEN
1.2

In Nederland spreken we van de toernooi- of competitieleiding.

1.4.2

Deelnemers aan de landelijke NOB onderwaterhockey competitie dienen lid te zijn van
de NOB en een onderwaterhockey spelerskaart te hebben aangevraagd voor deelname
aan wedstrijden.

9.3 BEROEP NA DE WEDSTRIJD
5.2.2

Het beroep moet worden aangekondigd bij de toernooiorganisatie binnen 15 minuten na
het einde van de wedstrijd. De geschreven klacht in het Nederlands moet worden
ingediend bij de toernooiorganisatie binnen een uur na het eind van de betreffende
wedstrijd.

5.2.3

Het deposito van € 100,- is bij klachten in de landelijke NOB onderwaterhockey
competitie niet noodzakelijk.

5.2.8. In Nederland dienen juryleden lid te zijn van verschillende clubs.

9.4 BELEIDSORGAAN
6.1

De NOB onderwaterhockey commissie zal het zittende bestuur
onderwaterhockeywedstrijden in de Nederlandse competitie zal zijn.

van

alle

De voorzitter van de NOB onderwaterhockey commissie zal de functie van Tournament
Director vervullen gedurende alle wedstrijden van de Nederlandse competitie.

9.5 VRAGEN M.B.T. REGELGEVING
6.2

Alle vragen en verzoeken aangaande de spelregels geldende tijdens wedstrijden in de
Nederland zullen worden gericht aan de NOB Onderwaterhockey commissie.

9.6 GELEGENHEID VAN REGELWIJZIGINGEN
7.1.

Wijzigingen aan de toevoegingen aan de spelregels die de NOB maakt voor gebruikt in
de Nederlandse competitie kunnen worden besproken en goedgekeurd na het einde van
een competitieseizoen en voor het begin van het nieuwe seizoen.

9.7 VOORSTEL TOT REGELWIJZIGING
7.2.

Wijzigingen aan de Nederlandse Aanvullingen op ‘ Internationale spelregels voor
onderwaterhockey Volume 1 en 2 kunnen worden ingediend bij de NOB
onderwaterhockey commissie.
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9.8 OFFICIALS EN HUN UITRUSTING
12.1.2 Scheidsrechters in de landelijke NOB onderwaterhockey competitie zijn in het bezit van
een NOB scheidsrechterscertificaat.

9.9 DEFINITIEVE UITSLUITING
17.4

In het geval van een definitieve uitsluiting volgt na de aanduiding direct een
scheidsrechters Time-out. Tijdens deze time-out deelt de constaterende scheidsrechter
zijn reden(en) voor de definitieve uitsluiting met de overige scheidsrechters.
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11 (GERESERVEERD)

Versie: 10.18

September 2018

INTERNATIONALE SPELREGELS VOOR ONDERWATERHOCKEY
Goedgekeurd door de NOB onderwaterhockey commissie

Volume 1 (van 2)
Page 26 of 26

