
Waterpolo 
1. Per Overkoepelende Studenten Sport Organisatie (OSSO) kan maximaal één heren- en één 
damesteam worden ingeschreven. Het minimum aantal spelers/speelsters per team bedraagt 7 en 
maximale aantal spelers/ speelsters per team bedraagt 13;  

2. Als er een ongerechtige deelnemer meedoet aan het GNSK, wordt er een boete van €200,- in 
rekening gebracht bij de OSSO voor welke deze deelnemer uitkomt. Ook zullen de resultaten van het 
desbetreffende team worden geschrapt.  

3. De duur van de wedstrijden is bepaald op 2×8 minuten bruto speeltijd tijdens de voorronden en de 
play-offs. Tijdens de halve finale en de finale is de speeltijd 4×4 minuten netto. Mocht binnen de 
reglementaire periode een vrije – dan wel strafworp worden toegekend, dan is de speelhelft pas 
afgelopen indien deze vrije worp dan wel strafworp is genomen. De rust bedraagt 2 minuten.  

4. De poule-indeling geschiedt op basis van een loting.  

5. Zowel de dames als de heren spelen een halve competitie waarna play-offs plaatsvinden en een 
finale volgt.  

6. In de voorronde is een gelijkspel mogelijk. Eindigt in het verdere toernooi een wedstrijd gelijk, dan 
nemen 5 spelers van ieder team één strafworp. Zo nodig zal het nemen van strafworpen worden 
herhaald, tot een beslissing is gevallen.  

7. Bij een gewonnen wedstrijd krijgt een team 3 punten, bij een gelijkspel 1 punt bij verlies 0 punten.  

8. Indien in een poule teams eindigen met een gelijk aantal winstpunten, dan beslist het onderlinge 
resultaat. Kan op deze manier geen beslissing bereikt worden, dan beslist het doelsaldo. Wanneer 
ook dit geen beslissing brengt, dan nemen 5 spelers van ieder team elk één strafworp. Zo nodig zal 
het nemen van strafworpen om en om worden herhaald tot een beslissing is gevallen.  

9. De teams dienen op de in het wedstrijdschema aangegeven tijdstip aanwezig en speelklaar te zijn. 
Indien dit niet het geval is, dan wel het team onvolledig is (minder dan 6 spelers), verliest het team 
de wedstrijd; de uitslag is dan 5-0 in het voordeel van het aanwezige team.  

10. Voor aanvang van de eerste wedstrijd van ieder team wordt er een controle uitgevoerd door een 
scheidsrechter.  

11. De teamopgaven dienen te geschieden bij de commissie vóór het spelen van de eerste wedstrijd 
van het team.  

12. Protesten worden niet geaccepteerd voor zover deze scheidsrechterlijke beslissingen betreffen.  

13. Wedstrijdballen worden verstrekt door de organisatie, oefenballen moeten zelf worden 
meegenomen.  

14. Voor zover in bovenstaande punten geen uitzonderingen worden gemaakt, wordt er gespeeld 
volgens het KNZB waterpolo-reglement.  

15. In alle gevallen behoudt de commissie zich het recht voor om een bindende beslissing te nemen. 

Hieronder een link naar de KNZB voor regels die wij zullen volgen bij het waterpolo.  
https://www.knzb.nl/knzb/downloads/reglementen/  
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