
Lacrosse 
1. Per Overkoepelend Studenten Sport Orgaan (OSSO)/onderwijsinstelling kan maximaal één heren- 

en één damesteam worden ingeschreven. Een team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 
personen. 

2. Het team van een bepaalde OSSO mag uitsluitend bestaan uit studenten die voldoen aan de 
voorwaarden als gesteld in hoofdstuk 1 van het evenementenreglement van SSN. Bij overtreding 
van deze regel verliest het betreffende team alle wedstrijden waarin deze regel is overtreden 
met 15-0. 

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 teamroosters dienen ingediend te worden tijdens de opgave voor het GNSK. 
5. Het teamrooster moet bij de tafelaars ingeleverd worden voor de aanvang van de eerste 

wedstrijd van het betreffende team. 
6. De poule-indeling geschiedt op basis van loting. Het winnende team krijgt 1 punt. Bij gelijke stand 

in de poule telt onderling resultaat. Als dit geen uitslag geeft, wordt gekeken naar het doelsaldo 
(doelpunten voor min doelpunten tegen).  

7. Er wordt gespeeld volgens de olympische trial regels.  
a. De afmetingen van het veld zijn als volgt: 67 x 38 meter. 
b. Maximaal vijf reguliere spelers en een goalkeeper mogen op het veld. 
c. De wedstrijd bestaat uit vier kwarten van 8 minuten met een shot clock van 45 seconden en 
running clock. De shot clock resets bij verandering van balbezit. 
d. De tijd stopt bij een timeout, einde van een kwart, blessure of tijdens een dode spelsituatie 
tijdens de laatste twee minuten van het vierde kwart.  
e. Tussen het eerste en tweede kwart en tussen het derde en vierde kwart is een pauze van 
twee minuten. Tussen het tweede en derde kwart is een pauze van vijf minuten. 
f. Draws en face-offs geschieden enkel na elk kwart en bij overtime. De goalie heeft 5 seconden 
na elke goal om de bal weer terug in het spel te brengen. 
g. Eén veldspeler van elk team moet altijd achter de middellijn blijven. De goalie blijft 
gedurende het gehele spel achter de middellijn. 
h. Beide teams hebben twee 30-seconde timeouts per helft.  
i. Longpoles zijn niet toegestaan. Goalie-, mannen- en vrouwensticks blijven aan dezelfde eisen 
voldoen. 
j. Bij mannen: body checking is strikt verboden. Specifiek limitaties worden besproken in het 
World Lacrosse Blue Skies Working Group Report in addendum I, te vinden op de site van World 
Lacrosse. 
k. Bij vrouwen: het is toegestaan de shaft te gebruiken bij het maken van contact bij on man 
defense. Specifiek limitaties worden besproken in het World Lacrosse Blue Skies Working Group 
Report in addendum I, te vinden op de site van World Lacrosse. Het wordt sterk aangeraden 
eyewear te dragen gedurende de wedstrijden. 
 

8. Voor zover in bovenstaande punten geen uitzondering wordt gemaakt, zijn de reglementen van 
een reguliere wedstrijd (zoals gebruikt in de competities van de NLB) van kracht. 

9. Er zijn twee scheidsrechters aanwezig. Teams hoeven zelf geen scheidsrechters aan te leveren, 
maar dit kan wel. Protesten worden niet geaccepteerd voor zover deze scheidsrechterlijke 
beslissingen betreffen.  

10. Niet spelende teams dienen volgens schema spelers aan te dragen om te tafelen bij wedstrijden. 
11. De teams dienen gelijkgekleurde shirts met unieke rugnummers te dragen. 
12. Wedstrijdballen worden verstrekt, oefenballen moeten worden meegenomen. 
13. In alle gevallen behoudt de commissie zich het recht voor om een bindende beslissing te nemen. 
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