Bijzonder reglement U14 jongens / U15 meisjes
BELGISCH KAMPIOENSCHAP
SEIZOEN 2018 - 2019

.
SPELVORM: 15 spelers op speelveld, maximum 22 spelers op het wedstrijdblad.
BONDGENOOTSCHAPPEN TUSSEN CLUBS: Toegelaten mits akkoord van de FBRB
WEDSTRIJD DUUR: 2 x 30 minuten
BAL: N° 4
AANTAL SPELERS / SPEELSTERS
Minimum: 11 (in het begin van het spel)
Wissels: onbeperkt wisselen van spelers/speelsters als het spel stilligt of bij blessures.
IN ALLE DIVISIES: Altijd gelijk aantal spelers tijdens heel het spel.
Bescherming: tandbescherming verplicht (normale regel).
Een speler is U14 indien hij op 1 januari van het lopende seizoen de leeftijd van 14 jaar nog niet
heeft bereikt, en een speelster is U15 indien zij op 1 januari van het lopende seizoen de leeftijd van
15 jaar nog niet heeft bereikt.
MINIMAAL AANTAL SPEELSTERS 1ste-LIJN
Meisjes en jongens mogen op de positie(s) van 1ste lijn spelen.
TIJDELIJKE WISSELS– Bloedwissels
Toegelaten voor 15 minuten
TACKEL: ter hoogte van de gordel en lager. Sanctie: free kick
SCRUMS
Uncontested scrum - niet duwen.
Minimum:5 spelers/speelsters in de scrum.
Scrumhalf mag de bal volgen.
Om welke reden dan ook ALTIJD gelijk aantal spelers in de scrum gedurende volledige wedstrijd.
Scheidsrechterscommando: 3 tijden
MAUL
Normale Reglementen
UIT EN LINE-OUT
De line-out mag betwist worden, maar VERBOD om te liften. Voor de rest: normale reglementen
SQUEEZE BALL: VERBODEN
Deze actie houdt in dat de baldraagster naar de grond gaat, knieën op de grond, de bal beschermd
met haar lichaam en de bal tussen haar benen doorgeeft opdat een medespeelster de bal kan
recupereren. Dit is een gevaarlijke spelfase voor de speelster op de grond waarbij haar nek
onbeschermd is t.o.v. de tegenpartij en waarbij deze ook onderhevig is aan het duwen van haar eigen
medespeelsters. Sanctie: Penalty-Kick
FORFAIT
3 sportieve forfaits (FF) = Algemene Forfait en 5 administratieve forfaits (ff) = Algemene Forfait
ONEERLIJK SPEL
Normale Reglementen met gebruik van gele en rode kaarten.
Sin-bin (gele kaart) = 5 min – de speler wordt vervangen.
Rode kaart: de speler wordt definitief vervangen en verschijnt voor de geschillencommissie.

