Wijziging Spelregels
Seizoen 2017-2018
voor Tafelofficials
voor U14-teams en ouder
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Een woordjeuitleg...
• Goedgekeurd door FIBA in hun vergadering van juli 2017.

• Wij werden hiervan op 19 augustus officieel in kennis gesteld.
• Er werd hard gewerkt om de tekst te vertalen naar het Nederlands.
• Tevens werd intens gezocht naar beeldmateriaal om de verschillende wijzigingen
te verduidelijken aan de officials en iedereen die bij de wedstrijden betrokken is.
• Deze wijzigingen gaan officieel in op 1 oktober, maar zowel Pro League
Basketball, Prombas, Basketbal Vlaanderen als AWBB zullen de nieuwe
reglementen toepassen vanaf 1 september 2017.

1. Teams.

Coach
+
Ass.

77vervangers

+

7 ploegleden

Voortaan zijn er 16 zitplaatsen
op de spelersbanken

Belangrijk:
• Iedereen die plaatsneemt op de spelersbank moet over een licentie
beschikken bij Basketbal Vlaanderen.
• De afgevaardigde moet minstens 18 jaar oud zijn en MOET
aangesloten zijn bij de club dat hij vertegenwoordigt.
• De 7 ploegleden moeten beschikken over een licentie bij Basketbal
Vlaanderen, maar niet noodgedwongen voor de club op wiens
spelersbank zij plaatsnemen.
• De afgevaardigde zal op vraag van de officials plaatsnemen op de
spelersbank en behoort zo t o t de 7 ploegleden.

2. Het scoreformulier
De aantekenaar zal 2 pennen met
verschillende kleuren gebruiken:
• ROOD voor de 1ste en 3e periode
• BLAUW of ZWART voor de 2e, 4 e en
verlenging(en)
• Starters krijgen een blauw kruisje,
door de coach aangeduid. Net voor
de opworp worden deze rood
omcirkeld.

•

Voor de start van de wedstrijd wordt de
spelerslijst op het wedstrijdblad als volgt
afgelijnd.

• Op het einde van de wedstrijd moet het einduur achter het beginuur genoteerd
worden.
• Iedereen met een functie op het wedstrijdblad (24 sec.,scorekeeper, timekeeper,
afgevaardigde, coach, assistant-coach) moet paraferen achter zijn naam. Een
geboortejaar moet niet meer vermeld worden.

3. Straffen
Wijziging 1

Een gelijke straf opleggen voor diskwalificerende fouten: 2 vrije
worpen + balbezit
Wanneer een persoon wordt gediskwalificeerd en deze fout conform de
regels wordt opgetekend bij de coach als een fout van de bank, dan zal
de straf 2 vrije worpen bedragen zoals bij elke andere diskwalificerende
fout. Op het scoreformulier zullen dergelijke fouten opgetekend worden
met B2. Deze wijziging is van toepassing voor alle diskwalificerende
fouten begaan door personen op de spelersbank, met name assistentcoaches, vervangers en spelers met 5 fouten, ook bij vechten op het
terrein.

Wijziging 2

GD

GAME DISQUALIFICATION

Een speler zal gediskwalificeerd worden voor de rest van
de wedstrijd, wanneer hij belast wordt met:

2 technische fouten, of
2 onsportieve fouten, of met
1 onsportieve f out en 1 technische fout

T1 + T1
U2 + U2
& NIEUW

U2 + T1

T1 + U2

= GD

