12.17 Ultimate Frisbee (Zaterdag en Zondag)
Ultimate Frisbee wordt gespeeld op zaterdag (09:00-18:00) en zondag (09:00-16:00) op het Verreveld
van de Universiteit Twente.
1. Per Overkoepelende Studenten Sport Organisatie (OSSO)/onderwijsinstelling kan maximaal
één team worden ingeschreven. Een team bestaat uit minimaal 7 personen en maximaal 21
personen, waarvan er altijd minimaal 2 dames in het spelende team moeten staan (loose
mixed). Er wordt 7 tegen 7 gespeeld.
2. Het team van een instelling mag uitsluitend bestaan uit studenten die voldoen aan de
voorwaarden als gesteld in hoofdstuk 1 van het GNSK-reglement. Bij overtreding van deze
regel verliest het betreffende team alle wedstrijden waarin deze regel is overtreden met 15-0.
3. Als er een ongerechtige deelnemer meedoet aan het GNSK, wordt er een boete van €200,- in
rekening gebracht bij de OSSO voor welke die deelnemer uitkomt. Ook zullen de resultaten
van het desbetreffende team worden geschrapt.
4. De teamopgaven dienen te geschieden bij het centrale wedstrijdsecretariaat vóór het spelen
van de eerste wedstrijd van het team.
5. De teams dienen op het in het wedstrijdschema aangegeven tijdstip aanwezig en speelklaar te
zijn. Indien dit niet het geval is, wordt de wedstrijd verloren verklaard. De uitslag is dan 15-0
in het voordeel van het aanwezige team.
6. Elk team dient 2 mensen beschikbaar te stellen voor de puntentelling van de wedstrijden
aangewezen volgens het wedstrijdschema.
7. De officiële speelduur van een wedstrijd is 40 minuten, inclusief time-outs van 1 minuut en
halftime van 2 minuten.
8. Elke wedstrijd bestaat uit 2 helften. De pauze gaat in wanneer het eerste van de 2 teams 8
punten behaalt of wanneer de 15e minuut is verstreken, het desbetreffende punt moet wel
eerst worden afgespeeld. De pauze duurt 2 minuten.
9. Elk team heeft recht op 1 time-out per wedstrijd. Time-outs duren 1 minuut.
10. Een team kan de wedstrijd binnen de officiële speelduur winnend afsluiten als het 15 punten
heeft gescoord.
11. Bij het verstrijken van de officiële speelduur wordt het op dat moment gespeelde punt sowieso
uitgespeeld, maar altijd na een check.
12. Gelijkspel is mogelijk, behalve bij de kwartfinale, halve finale en finale.
13. In de Knock-out fase wordt altijd het punt uitgespeeld. Mocht het na het punt uitspelen
gelijkspel zijn, moet er een extra punt worden uitgespeeld.
14. Het winnende team krijgt 2 wedstrijdpunten en het verliezende team krijgt 0 wedstrijdpunten.
Bij een gelijkspel worden aan beide teams 1 punt toegekend.
15. Voor zover in bovenstaande punten geen uitzondering wordt gemaakt, zijn de reglementen
van de NFB (outdoor) van kracht.
16. In alle gevallen behoudt de ultimate frisbee commissie zich het recht voor om een bindende
beslissing te nemen.

