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Ultimate Frisbee 
 

Speeldata: za. 10-06    zo. 11-06 

Speellocatie: Sports Centre de Bongerd 
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Wedstrijdreglement Ultimate Frisbee 

Teams:  

1. Per Overkoepelende Studenten Sport Organisatie (OSSO)/onderwijsinstelling kunnen 
meerdere teams worden ingeschreven. 

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. Ieder team bestaat uit minimaal 5 personen en maximaal 14 personen. 
 

Speeltijd: 

6. De officiële speelduur van een wedstrijd is 35 minuten, inclusief time-outs van 2 

minuten. 

7. Ieder team kan 1 team-out aanvragen wanneer het team de schijf in handen heeft of 

het laatste punt gescoord heeft. Een time out mag niet aangevraagd worden 5 

minuten voor het einde van de game.  

8. Een team kan een wedstrijd binnen de officiële speelduur winnend afsluiten als het 

15 punten heeft gescoord.  

9. Een punt is pas gestart wanneer de poule is gegooid.  

10. Bij het verstrijken van de officiële speeltijd wordt het lopende punt altijd 

uitgespeeld.  

11. Gelijkspel is mogelijk in de poelfase en niet in de finale fases.  

12. 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. 

13. De stall-count is 8 
 

Mixed: 

14. De mixed regels van outdoor NFB 2022 worden gevolgd aan de hand van een ABBA 

systeem 

15. Het opstellen van de eerste mannen of vrouwen lijn wordt bepaald via een tos aan 

het begin van de wedstrijd. 
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Punten: 

16. Het winnende team krijgt 2 wedstrijdpunten en het verliezende team krijgt 0 
wedstrijdpunten. Bij een gelijkspel worden aan beide teams 1 punt toegekend.  

17. Bij gelijkspel wordt er gekeken naar het aantal wedstrijdpunten in de onderlinge 
wedstrijden 

18. Bij verdere gelijkspel wordt er gekeken naar het puntensaldo in onderlinge 
wedstrijden. 

Overig: 

19. Voor de zover in bovenstaande punten geen uitzondering wordt gemaakt, zijn de 

reglementen van de NFB (outdoor) van kracht. 

https://www.frisbeesport.nl/cms/pagina/organisatie-documenten 

  

https://www.frisbeesport.nl/cms/pagina/organisatie-documenten
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Protest aantekenen  
Protest dient 1 uur na het einde van de wedstrijd ingediend te worden.  

Deelnemers/teams kunnen protesteren tegen andere deelnemers/teams op grond van 

speelgerechtigdheid en wedstrijdreglementen. Beslissingen van scheidsrechters of andere officials 

kunnen niet worden aangevochten, evenals de GNSK-reglementen, camping-reglementen of andere 

artikelen uit het evenementenreglement van Studentensport Nederland.  

Een protest gaat als volgt in werking: 

De sportcommissie dient zo snel mogelijk na het beëindigen van de wedstrijd, tijdens welke een 

vermeende overtreding heeft plaatsgevonden, van het protest op de hoogte te worden gesteld. 

Degene die gebeld moet worden is: ntb 

Een protest dient te zijn getekend door een officiële vertegenwoordiger van het team en moet de 

volgende elementen bevatten: 

- Datum, tijdstip en plaats van het voorval 

- Het betreffende artikel of bepaling, die zou zijn overtreden 

- Beschrijving van de situatie 

- Namen van het protesterende team/deelnemer, ondergetekenden en eventuele getuigen 

Op zaterdag zullen de protesten in behandeling genomen worden om: ntb. De protesten die op zondag 
binnenkomen, zullen uiterlijk twee uur na het indienen van het protest in behandeling worden 
genomen. Voor aanvang van de finales dienen alle protesten behandeld te zijn. 

 

 

 


