Bijlage 1: Accommodatie voorschriften
American Football Bond Nederland
Aangenomen ALV 02/07/2016

Deze versie van de accommodatie voorschriften vervangt alle voorgaande versies.

Datum

Versie

Wijzigingen

10-06-2016

1.0

Initiële opzet

26-06-2016

1.1

Wijzigingen n.a.v. technische vergadering 25-06-2016

1. Een door de gemeente goedgekeurd, bespeelbaar en voldoende belicht (kunst)grasveld wat aan
de juiste afmetingen voldoet voor het evenement.
2. Indien de accommodatie tijdens het reguliere seizoen niet beschikbaar is zal er worden gekeken
of het uitspelende team het evenement kan organiseren. Wanneer dit geen oplossing biedt zal er
samen met de WCie worden gekeken naar een andere datum en/of locatie. Indien dit niet het
geval is zal de wedstrijd komen te vervallen.
3. Indien de accommodatie tijdens de play-offs niet beschikbaar is zal de WCie het evenement naar
aan andere geschikte locatie verplaatsen.
4. De volgende materialen en diensten dienen door de host te worden georganiseerd:
4.1. Chain voor elke wedstrijd.
4.2. Afzonderlijke kleedkamers en wasgelegenheid voor beide teams.
4.3. De algehele orde en gedrag van toeschouwers langs de zijlijn.
5. De volgende materialen en diensten dienen door het spelend team te worden georganiseerd:
5.1. 2 wedstrijdballen.
5.2. Kicking tee.
5.3. EHBO-koffer en een medisch opgeleide die verantwoordelijk is voor de gezondheid en
welzijn van de spelers ten tijden en na afloop van het evenement.
5.4. Het thuisspelende team is verantwoordelijk voor het leveren van een chaincrew. De
samenstelling van de chaincrew mag tijdens de wedstrijd alleen na toestemming van de
officials worden gewijzigd.
6. De belijning van een tackle football wedstrijd bevat: side-lines, goal lines, end lines, 10-yard lines,
hash marks, PAT-markering, officials box, coaches box, team area.
7. De belijning van een senior tackle eredivisiewedstrijd bevat: alle eisen van een tackle wedstrijd,
5-yard lines, 9-yard markeringen en pylons op de hoeken van de endzones.
8. De veldafmeting mag korter zijn, echter minimaal 100 yards inclusief endzones. Hierbij moet het
veld vanuit het midden worden ingekort. Alleen na toestemming van de WCie mag de belijning
worden geschaald.
9. Alleen personen met een geldige spelerspas zijn in de team-area toegestaan tijdens het
evenement.
10. Indien de host of de spelende verenigingen niet kunnen voldoen aan deze eisen kan de wedstrijd
door de officials worden opgeschort dan wel worden uitgesteld.
11. De host dient de officials van de volgende faciliteiten te voorzien:
11.1.
Een fatsoenlijke schone verwarmde ruimte voor het pre-game overleg voorzien van
een tafel met voldoende stoelen.
11.2.
Een eigen afsluitbare kleedkamer inclusief wasgelegenheid beschikbaar van één uur
voor aanvang van de eerste wedstrijd tot een half uur na afloop van de laatste wedstrijd
zonder dat iemand in de tussentijd gebruik maakt van dezelfde ruimte.

