12.11 Hockey (zaterdag)
Hockey wordt gespeeld op zaterdag (09:00-18:00) op het hockeyveld van de Universiteit van
Twente.
1. Per OSSO/onderwijsinstelling kan maximaal één heren- en één damesteam ingeschreven
worden. Het minimale aantal spelers/speelsters per team bedraagt 7. Het maximale aantal
spelers/speelsters per team bedraagt 12.
2. Het team van een OSSO mag uitsluitend bestaan uit studenten die voldoen aan de
voorwaarden als gesteld in hoofdstuk 1 van het evenementen reglement van de SSN. Bij
overtreding van deze regel verlies het team alle wedstrijden.
3. Als er een ongerechtigde 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 vóór het spelen van de eerste wedstrijd van het team.
5. Elk team dient twee verschillende kleuren shirts mee te nemen die duidelijk van elkaar
verschillen.
6. De wedstrijden zullen op een half veld gespeeld worden met een maximum van 7 spelers
inclusief een keeper met volledige keepersuitrusting.
7. Bij elke wedstrijd zullen twee scheidsrechters fluiten. De scheidsrechters hebben de leiding
over de wedstrijd, passen de regels toe en beoordelen of er eerlijk en sportief gespeeld
wordt.
8. Normaal telt een doelpunt alleen als de bal is aangeraakt door een aanvaller in de cirkel en de
bal volledig de doellijn gepasseerd wordt. Gezien er op halve velden gespeeld wordt, zullen er
op redelijke afstand van het doel markeringen op het veld geplaatst worden vanaf waar de
cirkel begint.
9. Een strafcorner zal worden gespeeld zoals in de zaal.
10. Hoge ballen zijn toegestaan, mits deze niet gevaarlijk is volgens de gangbare KNHB regels.
11. Een wedstrijdtijd zal 25 minuten duren. In de poulefase zal een winst met 3 punten worden
beoordeeld, een gelijkspel met 1 en verlies met 0. Bij een beslissende wedstrijd, zal er geen
verlenging volgen, maar volgen direct shoot-outs.
12. Spelers dienen te allen tijden veiligheid te waarborgen voor zichzelf en andere spelers. Mocht
een scheidsrechter van mening zijn dat een speler hier niet aan voldoet, kan de speler door
de scheidsrechter van het veld gestuurd worden. Mocht de GNSK commissie van mening zijn
dat dit niet verbeterd gedurende de rest van het toernooi, behoudt de commissie het recht
om de speler te diskwalificeren van het toernooi.
13. Voor zover in bovenstaande punten geen uitzondering wordt gemaakt, zijn de reglementen
van de KNHB van kracht.
14. In alle gevallen behoudt de hockey commissie zich het recht voor om een bindende beslissing
te nemen.

