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ALGEMEEN 

Het Reglement Boetes & Sancties wordt jaarlijks, vóór aanvang van de competities, door het bestuur 
vastgesteld en aan de Teamcaptainsvergadering meegedeeld. (Zie HHR Art. 2. Sub 10) 
 
Artikel 1. 
1. De competitieleider, c.q. een ZDF-functionaris welke door het dagelijks bestuur daarvooris 

aangewezen, int eventuele boetes door direct na het opleggen daarvan een rekening in tedienen bij 
de captain van hetdaartoe veroordeelde team. 

Artikel 2. 
1. Als verantwoordelijke voor de gang van zaken binnen het team dient de teamcaptain een opgelegde 

boete te voldoen door storting van het boetebedrag op de rekening-courant van de ZDF, dan wel door 
het geldbedrag over te dragen aan de penningmeester, of diens vertegenwoordiger. 

2. Indien eenopgelegde boete niet binnen 14 dagen na dagtekening is betaald, wordt de captainbestraft 
doordeze uit te sluiten van verdere deelname aan de betreffende competitie.Daarnaast wordt het 
boetebedragverhoogd met € 2,50.De teamcaptain is weer speelgerechtigdals de boete is voldaan. 

Artikel 3. 
1. Teamcaptains blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het wedstrijdformulier. Uitslagen dienen 

digitaal ingevuld te zijn voor zaterdagavond 18:00. Kan het wegens omstandigheden niet 
danbehoor je de competitieleiding voor die aangewezen tijd telefonisch op de hoogte te brengen. 

2. De, volgens het schema, thuisspelende partij vult het formulier online in. De goedkeuring wordt 
door de uitspelende partij gedaan. Dit moet gebeuren voor maandag 12:00 uur, na de 
betreffende speelweek. 

3. Bij het niet of te laat invullen c.q. goedkeuren wordt een boete opgelegd van € 5. 
4. Bij het afkeuren van een formulier zullen de teamcaptains van beide teams het wedstrijdformulier 

via mail of WhatsApp naar de competitieleiding moeten sturen. 
5. Is er na goedkeuring toch een fout op het ingevulde formulier kun je contact opnemen met de 

competitieleiding. 
Artikel 4. 
1. Het niet op komen dagen voor een wedstrijd wordt bestraft met strafpunten, de wedstrijd moet binnen 

twee weken worden gespeeld, behoudens de laatste 6 wekenvan de competitie, dan wordt ditbestraft 
met strafpunten en een bedragvan € 50,00. 

2. Het eigenmachtig uitstellen van wedstrijdenis niet toegestaan. Dit behoudens door de 
competitieleiding aan te geven overmacht. 

3. Bij onrechtmatig terugtrekken uit de reguliere competitie en/of de bekercompetitie wordt een boete van 
€50,00 opgelegd. 

4. Trekt een team zich onrechtmatig terug tijdens de eerste helft van een competitie, dan zijn de 
ledenvan desbetreffende team pas in de tweede helft van deze competitie weer speelgerechtigd. 
Gebeurt dit inde tweede helft van de competitie, dan mogen zij het resterende deel van dat seizoen 
niet meer meespelen. 

5. Spelers van een team welke zich ten onrechte heeft teruggetrokken uit de competitie mogen niet in 
een andere divisieuitkomen voor een ander team. 

Artikel 5. 
1. Beide teamcaptains dienen aan de wedstrijdleidingtoestemming te vragen voor het verschuiven van 

eenwedstrijd. Dit mag telefonisch of via e-mail (dit geldt ook voor wedstrijdendie binnen de betreffende 
speelweek verschoven worden). 

Artikel 6. 
1. Bij het niet opkomen dagen van een team tijdens een finaledag van debekercompetitie wordt een 

boete opgelegd van € 50,00. De wedstrijd wordt als verlorenbeschouwd. De spelers van het 
betreffende team worden voor het jaar daaropvolgend geschorstvoor de bekercompetitie. 

Artikel 7 
1. Een speler die meespeelt in een team waarvoor hij niet staat ingeschreven wordt voor 4 wedstrijden 

geschorst. Beide captains van betreffende teams krijgen een officiële waarschuwing. 
Artikel 8 

1. Overmacht, of rechtmatigheid staat ter beoordeling aan de competitieleiding. 


