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VREEMD PERSOON

OP HET SPEELVELD

BUITEN HET SPEELVELD
EFFECTIEVE SPELER
WISSELSPELER / GEWISSELDE SPELER / TEAMOFFICIAL / UITGESLOTEN SPELER
VREEMD PERSOON

DVS [of IVS bij eigen team]
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SB
SB

Rode tekst => nieuw in seizoen 2018/2019

BIJZONDERHEDEN:

1) Een wisselspeler / gewisselde speler / teamofficial veroorzaakt een spelonderbreking door zich in de neutrale zone VERBAAL te misdragen tegenover een andere wisselspeler / gewisselde speler /
teamofficial
Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was

2) Een EFFECTIEVE SPELER veroorzaakt een spelonderbreking door zich in de neutrale zone VERBAAL te misdragen tegenover een andere EFFECTIEVE speler / wisselspeler / teamofficial / (Assistent)-REF

IVS op de afbakeningslijn

3) Een wisselspeler / gewisselde speler / teamofficial veroorzaakt een spelonderbreking door zich in de neutrale zone VERBAAL te misdragen tegenover een EFFECTIEVE SPELER / (Assistent)-REF
IVS op de afbakeningslijn

4) EFFECTIEVE SPELER DIE HET SPEELVELD VERLAAT OF BETREEDT ZONDER TOESTEMMING VAN DE SCHEIDSRECHTER
a- Effectieve speler betreedt het speelveld zonder toestemming van de scheidsrechter en komt tussen in het spel of wedstrijdofficial: DVS of strafschop
b- Effectieve speler betreedt het speelveld zonder toestemming van de scheidsrechter en scheidsrechter legt het spel stil: IVS plaats BAL
c- Effectieve speler verlaat het speelveld zonder toestemming van de scheidsrechter en begaat daar al dan niet een overtreding EN scheidsrechter legt het spel stil: IVS plaats BAL

5) Werpen of gooien van een voorwerp
a- Effectieve speler op of buiten speelveld gooit voorwerp naar tegenstrever / wisselspeler / gewisselde speler / uitgesloten speler / teamofficial / wedsrijdofficial of bal : DVS of strafschop waar slachtoffer geraakt werd of kon geraakt worden <=> indien slachtoffer buiten speelveld =
DVS afbakeningslijn
b- Een wisselspeler / gewisselde speler / uitgesloten speler / speler tijdelijk buiten speelveld / teamofficial gooit / trapt voorwerp OP het speelveld met invloed op spel / tegenstrever / wedstrijdoffical : DVS of strafschop op de plaats waar voorwerp ingreep in spel of waar slachtoffer
geraakt werd of kon worden

6) Een EFFECTIEVE SPELER die de bal raakt met een voorwerp in zijn handen [schoen / scheenbeschermer / drinkbus / …]
DVS of strafschop

