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Artikel 1

Definities/begrippen

a. Daar waar in dit document gesproken wordt over ‘leden’ worden in
principe de verenigingsleden bedoeld: de natuurlijke leden/spelers die
lid zijn binnen de verenigingen die lid zijn van de AFBN.
b. Waar gesproken wordt over de leden van de AFBN zal dit expliciet
worden aangeduid met ‘verenigingen’ of ‘clubs’.

Artikel 2
Wedstrijdcommissie ten behoeve van de
clubcompetitie
a. Alle flag football gerelateerde evenementen vallen onder de
reglementen en het toezicht van de AFBN
b. Voor alle clubcompetitie gerelateerde besluiten gelden de
bevoegdheden van WCie en TZ als vastgelegd de Reglementen van
de AFBN.
c. De flag football competitie valt uiteen in clubcompetitie en nietclubcompetitie (bijvoorbeeld, scholen, vrienden, bedrijven)
d. Voor de flag football competitie gelden de volgende regels:
i. We spelen conform de huidige ifaf regels. Indien er
onduidelijkheid bestaat over de van toepassing zijnde versie van
de IFAF-regels zal voor de start van het seizoen de
WCiecommissie Flag aangeven welke versie voor het gehele
seizoen gebruikt wordt.
ii. Bij een toernooi doet de plaatselijke toernooileiding per toernooi,
uitspraken waar nodig.
e. De wedstrijdcommissie Flag kent de volgende verantwoordelijk- en
bevoegdheden:
i. Toezicht houden op naleving reglement.
ii. Toezicht houden op naleving sancties.
iii. Gevraagd en ongevraagd adviseren van AFBN-bestuur.
iv. Opstellen van competitieschema.
v. Bijhouden van de competitiestand.
vi. Oplossen van kleine geschillen tussen 2 of meerdere
verenigingen.
f. De Flag WCie levert een wedstrijdleider voor de nationale competitie
en overlegt hierbij met de wedstrijdleider van de Tackle WCie
g. Buiten de clubcompetitie wordt wedstrijdleiding uitgevoerd door
regionale coördinatoren, deze leggen verantwoording af aan
Technische Zaken Flag.

Pagina 3 van 21

Artikel 3

Competitie – Clubcompetitie

a. De clubcompetitie voor alle disciplines zal na de zomervakantie
beginnen.
b. De clubcompetities voor alle disciplines zullen na de finale eindigen
c. Op 1 augustus eindigt de uitschrijfperiode voor het aankomend
seizoen. Dit is ook de deadline voor:
i. Het inleveren van de jaarplanningen van de nationale teams
ii. Het aanmelden van flag football toernooien voor het bowl seizoen
d. Op 31 juli is de deadline voor het inschrijven van teams die mee willen
doen aan de competitie.
e. Voor aanvang van de flag competities zal de AFBN twee dagen
opstellen voor een scheidsrechters cursus, zodat de verenigingen
kunnen voldoen aan 6 f. & g. Deze zullen 3 weken voor de cursus data
bekend worden gemaakt. Additionele cursusdagen zullen tijdens de
winterstop worden ingepland.
f. Uiterlijk 01 september zal het definitieve competitieschema voor alle
flag competities bekend worden gemaakt. Hierbij zal geen rekening
worden gehouden met leden die actief zijn met zowel flag als tackle
football.
g. Teams dienen wedstrijden volledig uit te spelen. Indien een team een
wedstrijd afbreekt, zal het de wedstrijd ofwel verliezen met een Forfait
(20-0), ofwel met de score die op het moment van staken geldt als die
beter is voor het niet afbrekende team.
h. De rangschikking zal gebeuren op basis van een winstpuntensysteem.
Elke gewonnen wedstrijd levert 2 wedstrijdpunten op. Bij een gelijke
uitslag in de competitie wordt er “over time (OT)” gespeeld om een
winnaar te forceren uitgezonderd bij het SFF die mogen eindigen in
een Tie.
i. Indien de competitiestand aan het einde van de competitie geen
uitsluitsel biedt zullen de volgende tie-breakers in oplopende volgorde
worden gebruikt:
i. Onderling Resultaat
ii. Wedstrijden tegen gemeenschappelijke tegenstanders in volgorde
van de tegenstander zijn ranking.
iii. Doelsaldo
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j. Van een team dat zich na inschrijving terug trekt uit de competitie zijn
de spelers niet speelgerechtigd om zich bij een ander team aan te
sluiten.
k. Van een team dat zich terugtrekt uit de competitie zullen alle nog te
spelen wedstrijden worden omgezet in een 20-0 verliespartij in het
nadeel van het terugtrekkende team. De uitslagen van de al gespeeld
wedstrijden blijven staan.
l. Van een team dat tijdens de competitie wordt uitgesloten van de
competitie zullen alle wedstrijden worden omgezet in een 20-0
verliespartij in het nadeel van het uitgesloten team. Alle resterende
wedstrijden mogen op vriendschappelijke basis alsnog worden
gespeeld.
m. De top 4 teams plaatsen zich voor de finale speeldag. Daarin zal #1
tegen #4 en #2 tegen #3 uitkomen . Wanneer er sprake is van twee
poules zullen de #1’s kruislings tegen de #2’s spelen. Indien er minder
dan vijf teams play-off gerechtigd zijn is #1 automatisch geplaatst voor
de finale en zal #2 tegen #3 spelen voor de laatste finaleplaats.
n. Om speelgerechtigd te zijn voor de play-offs / finale dient men
minimaal 4 wedstrijddagen met minimaal 2 games per dag te hebben
gespeeld. Uitzondering : Voor nieuw ingeschreven leden en
aantoonbaar geblesseerde spelers die geen mogelijkheid meer hebben
om 4 wedstrijddagen te spelen geld de oude regel van 2
wedstrijddagen.

.
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Artikel 4

Evenement formaliteiten

a. Alle (beoogd) formele evenementen binnen de AFBN dienen te worden
aangemeld bij de WCie en mogen pas plaatsvinden na schriftelijke
toestemming van de WCie.
b. Indien het speelveld onbespeelbaar is dient de organiserende
vereniging zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Wcie.
c. Formele evenementen en competitie:
i. Voor elke wedstrijd moeten minimaal 3 officials ingezet worden.
Deze officials moeten door de deelnemende verenigingen
worden aangemeld bij de AFBN en een door de AFBN
georganiseerde scheidsrechters cursus hebben voltooid.
ii. De eventuele officials mogen de wedstrijd opschorten of
uitstellen indien zij dit nodig achten. Enkele redenen hiervoor
zijn maar niet gelimiteerd tot:
1. Weersomstandigheden
2. Onvoldoende licht
3. Onbespeelbaar speelveld
4. Dreigende houding van aanwezigen.
d. Spelers die tijdens de eerste helft arriveren mogen, alsnog deelnemen
aan de wedstrijd vanaf de tweede helft. Spelers die tijdens de tweede
helft arriveren mogen niet meer deelnemen aan die wedstrijd.
e. Na afloop van de wedstrijd zullen alle spelers elkaar ontmoeten op de
middenlijn om elkaar te groeten.
f. Aan het einde van de wedstrijd dient door beide teams een digitale
kopie van het Wedstrijdformulier te zijn ingeleverd bij de WCie. Indien
dit door een of beide teams niet is gedaan volgt een forfait voor het
verzakende team.
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Artikel 5

Wedstrijdformulieren

a. Bij alle competitiewedstrijden moet er een volledig wedstrijdformulier
worden opgesteld.
b. De teams doen samen met de aangewezen scheidsrechters voor de
aanvang van de wedstrijd een spelerspassen controle bij de
tegenstander.
c. De teammanagers en scheidsrechters voltooien na afloop van de
controle de wedstrijd administratie.
d. Scheidsrechters dienen hun volledige naam, verenging (volledige
naam of afkorting) en licentienummer op het wedstrijdformulier te
zetten, alsmede hun handtekening ter acceptatie van de
spelerscontrole en eindstand.
e. Indien een team niet aan de juiste voorschriften voldoet, wordt door de
WCie een waarschuwing gegeven. Het team krijgt de gelegenheid om
de voorschriften op orde te krijgen. Een tweede waarschuwing
betekent een 20-0 verliespartij en 2 punten aftrek voor die wedstrijd en
alle opvolgende wedstrijden waarbij niet aan de voorschriften worden
voldaan.
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Artikel 6

Verenigingsformaliteiten

a. Verenigingen zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leden en
supporters sportief en respectvol gedrag vertonen zowel op het
sportveld als daarbuiten.
b. Verenigingen zijn verplicht hun leden te houden aan eventuele
verordeningen zoals die zijn uitgesproken door de AFBN.
c. Een vereniging is verplicht om een verenigingslicentie af te nemen bij
de AFBN voordat deze aan de competitie deel mag nemen. Hiermee
mag de vereniging deelnemen aan evenementen binnen de AFBN.
d. Een vereniging is per ingeschreven team verplicht een
competitielicentie af te nemen. Hiermee zal het inschreven team
worden ingedeeld in de nationale competitie.
e. Verenigingen zullen eventuele scheidsrechters en de tegenstanders
tijdig informeren indien een wedstrijd niet door gaat c.q. niet door dreigt
te gaan. Zij dienen zich verantwoordelijk te gedragen.
f. Een vereniging moet per ingeschreven jeugd team een scheidsrechter
leveren, die op wedstrijd dagen door de AFBN worden ingedeeld voor
wedstrijden. Deze scheidsrechter moet een door de AFBN
georganiseerde scheidsrechters cursus succesvol hebben afgerond.
g. Verenigingen met senioren teams moeten er voor zorgen dat minimaal
50% van de spelers een door de AFBN georganiseerde
scheidsrechters cursus succesvol hebben afgerond. Alleen spelers die
deze cursus succesvol hebben afgerond mogen op wedstrijddagen
fluiten.
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Artikel 7

Ledenformaliteiten

a. Tijdens het beoefenen van de sport dienen alle leden sportief en
respectvol gedrag te vertonen, zowel op als buiten het speelveld.
b. Alle leden dienen op correcte wijze aangemeld te zijn bij de AFBNledenadministratie. Als bewijs hiervan dienen alle spelers een geldige
spelerspas te kunnen tonen.
c. Verenigingen zijn verplicht om een spelerslicentie af te nemen voor
hun spelers en andere leden.
d. Alleen leden met een geldig bondslidmaatschap en zonder
schorsingen voor die discipline mogen deelnemen aan evenementen
binnen de AFBN.
e. Leden mogen alleen deelnemen aan flag evenementen indien zij voor
die discipline staan ingeschreven.
f. Indien een vereniging meerdere teams binnen één discipline heeft
mogen zij deelnemers alleen participeren binnen één team. Het
wisselen van team of vereniging is alleen toegestaan tijdens de
uitschrijfperiode.
g. Voor leden is het alleen toegestaan om te wisselen van vereniging,
discipline of team binnen de uitschrijfperiode. Deze begint de dag na
het finaleweekend van en eindigt 31 juli 23:59.
h. Alle uitgesproken sancties zijn persoonsgebonden en zullen bij het
wisselen van vereniging, discipline of team niet vervallen. De
vereniging waarbij het lid was aangesloten ten tijde van de overtreding
blijft verantwoordelijk voor het handhaven van de sanctie.
i. Flags in de Clubcompetitie zijn zgn. Plopflags en moeten duidelijk
herkenbaar zijn en contrasteren met de gedragen broeken.
j. Het gebruik van middelen, die voorkomen op de meest recente
dopinglijst van het World Anti Dopage Agency (WADA) is verboden.
k. Indien een team niet verschijnt op een competitiedag gelden de
volgende sancties:
i. Afmelden binnen 48 uur: -2 punten per te spelen wedstrijd.
ii. Afmelden binnen 24 uur: -2 punten & €50 euro boete per te
spelen wedstrijd.
iii. Zonder afmelding niet verschijnen: -2 punten & €100 euro boete
per te spelen wedstrijd.
l. Scheidsrechters dienen in het bezit te zijn van een licentie, welke wordt
afgegeven tijdens de AFBN scheidsrechters cursus. Indien een
persoon deze licentie niet heeft, mag deze ook geen wedstrijden
fluiten. Wordt aan deze regel niet voldaan, staat daar een boete van
€50 per overtreding voor. Deze boete wordt belast aan de vereniging
waar de scheidsrechter(s) staan geregistreerd.
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Artikel 8

Nationale teams

a. De selectie voor het nationale team gebeutd door de coaching staff van
het nationale team.
b. Elke AFBN en IFAF-licentiehouder, met een Nederlandse nationaliteit,
kan worden geselecteerd voor het nationale team.
c. Leden met een sanctie binnen de AFBN zullen van deelname aan het
nationale team worden uitgesloten.
d. Leden die niet aan hun betaalverplichting bij de AFBN of hun eigen
vereniging hebben voldaan worden uitgesloten.
e. Spelers die geselecteerd zijn voor het nationale team zijn niet
speelgerechtigd voor hun eigen vereniging indien er een ander
(internationaal) formeel evenement gelijktijdig wordt georganiseerd.
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Artikel 9

Protesten

a. Protesten die betrekking hebben op een beslissing van een official
zullen niet in behandeling worden genomen. Wel kan er via het
verenigingsbestuur een klacht worden ingediend bij de AFBN.
b. Alle communicatie omtrent een protest en/of bezwaar gebeurd
schriftelijk door een bestuurslid. Indien betrokkenen van de indienende
partij van het protest de WCie op andere wijze benaderd zal het protest
worden afgewezen.
c. Als een wedstrijd onder protest wordt gespeeld dient dit aangegeven te
worden op het wedstrijdformulier.
d. Het indienen van een protest kan alleen door het verenigingsbestuur
gebeuren.
e. Een protest moet uiterlijk 72 uur na aanvang van de wedstrijd worden
ingediend door middel van het protestformulier. Het verenigingsbestuur
zal hiervan een ontvangstbevestiging ontvangen.
f. De WCie zal gedegen onderzoek verrichten naar de aard en
redelijkheid van het ingediende protest. Na alle betrokken partijen te
hebben gehoord, stelt de WCie een gemotiveerde beslissing op welke
binnen 1 week wordt voorgelegd aan de verenigingsbesturen.
g. Om reactietermijn van de WCie te kunnen garanderen dienen de
verengingsbesturen alle benodigde inspanning te doen om binnen de
gestelde termijn de benodigde input te verzorgen. Bij uitblijven van
gevraagde additionele input van de protesterende partij zal de WCie
het protest ongegrond verklaren.
h. Hangende de beslissing van de WCie zijn alle eventuele (disciplinaire)
maatregelen die van toepassing zijn op het protestgeval opgeschort.
i. Indien het verenigingsbestuur het niet eens is met het genomen besluit
kunnen zij de zaak aan de TCie voor te leggen. Een eventuele
uitspraak van de TCie is bindend.
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Artikel 10

Leeftijden

a. De leeftijdstabel wordt jaarlijks aangepast en de geldende tabel is
hieronder vermeld:
Leeftijd op 1
januari 2022
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

miniflag
miniflag
miniflag

PWE
PWE
PWE
PWE
PWE
disp

CUBS
CUBS
CUBS
CUBS
CUBS
disp

SFF
SFF
SFF
SFF
disp

b. Peildatum voor de hierboven gestelde leeftijden is 1 januari van het
competitiejaar. Tijdens de competitie zal het niet mogelijk zijn van deze
leeftijden af te wijken, anders dan middels aanvraag van dispensatie
zoals uiteengezet in het dispensatie procedure reglement.

.
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Artikel 11

Gastspelerschap

a. Om verenigingen te helpen is het toegestaan dat spelers met hun
eigen verenigingspas bij een andere vereniging als gastspeler
meespelen voor de duur van 1 speelseizoen
b. Voorwaarde is dan wel dat zij het gehele seizoen bij het ‘hostteam’
blijven spelen
c. Deze spelers dienen bij de wedstrijdcommissie te worden aangemeld
als gastspeler door beide verenigingen, pas dan zijn zij
speelgerechtigd

Artikel 12

Samenstelling Team:

a. Om in aanmerking te komen voor het opstellen van dispensatie-spelers
dienen er minimaal 6 “gewone” gerechtigde spelers voor de
desbetreffende discipline aanwezig te zijn op een wedstrijddag
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Artikel 13

Licentiekosten

a. De licentiekosten zijn conform onderstaand schema:
Team licenties
Basis
Competitie

€ 250.€ 150,00 voor Senior Teams
€ 50,00 voor Junior Teams
€ 50,00 voor Cadet Teams
€ 50,00 voor U13/U15 Teams
€ 50,00 voor Flag Teams

Licenties voor onder leden
Donateur
Niet spelend lid
Cheerleader
Bestuurslid
Coach
Medic
Officials

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

Jeugd
Flag speler
Tackle speler

€ 12,00
€ 12,00

Senioren
Flag speler
Fullcontact

€ 20,00
€ 35,00
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Artikel 14

Boetes en schulden

a. Indien er sprake is van een boete, zal de vereniging op de hoogte
gebracht worden van dit feit door de Wedstrijdcommissie en een factuur
ontvangen van de Penningmeester van de AFBN.
i. Te allen tijde dient eerst de boete betaald te zijn, alvorens de boete
aangevochten kan worden bij de Wedstrijdcommissie of de
Tuchtcommissie middels het Protestformulier; indien daar een
positief resultaat uit volgt zal terstond het boetebedrag gecrediteerd
worden door de Penningmeester en terugbetaald worden aan de
vereniging of verrekend worden met nog openstaande posten.
ii. Een boete die het resultaat is van een forfait (zowel voor als tijdens
de wedstrijd) kan niet aangevochten worden bij de Tuchtcommissie
of Wedstrijdcommissie tenzij er sprake is van overmacht of
buitengewone omstandigheden
iii. Bij uitblijven van betaling zal na 14 dagen een herinnering verstuurd
worden zonder extra kosten. Wel zal elke volgende wedstrijd
automatisch resulteren in een forfaitscore en twee punten aftrek tot
de betaling volledig is gedaan of een betalingsregeling is getroffen
met de Penningmeester van de AFBN na een unaniem besluit van
het Bestuur van de AFBN. Dit geldt ook voor play-off wedstrijden en
finales.
iv. 7 dagen na de eerste herinnering zal een tweede herinnering
verstuurd worden waarbij extra kosten van 40 euro
administratiekosten en wettelijke rente gerekend zullen worden
bovenop de bestaande boete.
v. 7 dagen na de tweede herinnering zal de vereniging aangetekend
in gebreke worden gesteld waarbij de extra kosten voor het
aangetekend versturen bovenop het openstaande bedrag zal
worden gerekend.
vi. Bij niet betalen van het openstaande bedrag binnen 7 dagen zal de
vordering overgedragen worden aan een incassobureau en de
bijkomende kosten komen voor rekening van de schuldenaar. Ook
zal de speellicentie van de vereniging opgeschort worden totdat de
schuld is betaald.
vii. Indien een regeling voor gespreide betaling is getroffen met de
Penningmeester van de AFBN na een unaniem besluit van het
Bestuur van de AFBN zal een gemiste betaling automatisch
resulteren in een forfaitscore en twee punten aftrek tot de
betalingen voldaan en aangevuld zijn tot de op dat moment
overeengekomen hoogte.
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Artikel 15

Voorschriften Flag

a. Belijning van de velden:
i. De regels zijn voor iedereen gelijk en moeten door iedereen
nageleefd worden. Is er een uitzondering, dan dient dit van tevoren
bij de Wcie aangevraagd en vastgelegd te worden.
ii. De verplichte belijning dient te voldoen aan de voor dat seizoen
geldende IFAF reglementen.
b. Gekleurde bitjes
i. Gekleurde bitjes zijn verplicht voor iedereen; dus zowel de jeugd als
ook voor de senioren.
c. Hoofddeksels:
i. Hoofddeksels met harde en uitstekende onderdelen zijn verboden.
ii. Beanies zijn wel toegestaan.
iii. Hoofddoekjes zijn toegestaan indien hier geen scherpe onderdelen
aan zitten (bv.spelden).
d. Bril:
i. Een bril is alleen toegestaan met kunststof glazen.
ii. Een zonnebril is niet toegestaan (ook niet een met versterkende
glazen).
iii. Een speler met bril moet een verklaring kunnen overleggen van de
opticien dat zijn bril kunststof glazen heeft
e. Popflags:
i. Popflags zijn verplicht voor alle spelers (dus niet met klittenband of
ander mechanisme).
ii. De kleur van de flag moet contrasteren met de eigen broek.
iii. Meerdere kleuren flags per team is toegestaan.
iv. Kleur van de flags tussen teams hoeven niet afwijkend te zijn.
v. Een opdruk op een flag is toegestaan, mits het nog steeds
contrasterend met de broek blijft.
f. Jerseys/shirts:
i. De jerseys/shirts moeten contrasteren met die van de tegenstander.
g. Broeken:
i. De broeken hoeven niet te contrasteren met de tegenstander.
ii. De broeken mogen niet voorzien zijn van een zak en/of rits.
1. Spelers waarbij dit wordt geconstateerd zijn verplicht om de
broek te wisselen of worden uitgesloten van deelname aan
de wedstrijd.
h. Veldkeuring:
i. Bij een zondag-wedstrijd keurt elk team het veld op
zaterdagochtend voor 09:00 uur.
ii. Bij een zaterdag-wedstrijd keurt elk team het veld op vrijdag voor
09:00 uur.
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i. Afgekeurd veld:
i. Bij het tijdig afkeuren wordt er gekeken welk veld wel is
goedgekeurd in volgorde van afstand en hierbij geldt dat de
dichtstbijzijnde locatie eerst in aanmerking komt. Wanneer dit niet
kan, wordt de wedstrijd op een andere datum gespeeld, bij voorkeur
binnen 2 weken.
ii. Bij niet tijdig afkeuren: Wanneer het veld niet wordt gekeurd, maar
wel wordt afgekeurd, wordt de wedstrijd opnieuw ingepland, echter
op locatie van een ander team. Echter wanneer er sprake is van
overmacht (plotseling veel regenval, storm ed.) zal de wedstrijd op
een later moment op de bestaande locatie worden gespeeld.
j. Verplaatsing speeldatum:
i. Bij verplaatsing van de speeldatum wordt geen rekening gehouden
met eventuele tackle verplichtingen van spelers.
k. Speeltijd
I Wij spelen 2 x 20 minuten real time met 5 minuten pauze ertussen
en per helft 2 time outs á 1 min waarbij de klok stilstaat.
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Artikel 16

Het uitkomen in meerdere flag disciplines

In seizoen 21/22 is het spelers toegestaan om in meerdere flag disciplines te spelen,
als zij hiervoor de gerechtigde leeftijd, ( alleen keuzejaar en dit geldt niet voor
dispensatie spelers) bereikt hebben.
Omdat het eAFBN systeem deze disciplines nog niet kent en dit een proef-seizoen
is, dient de speler ingeschreven te worden in de laagste discipline en dient men
vooraf bij de Wcie aan te geven,dat de speler mee gaat spelen in de hogere
discipline. Ook is het verplicht om de speler te vermelden op het wedstrijdformulier
bij bijzonderheden.
Voorbeeld en voorwaarden :
Een speler heeft de leeftijd keuzejaar cubs/ SFF en mag dus ook bij het SFF
uitkomen, met dien verstande, dat de jongste discipline voorrang dient te krijgen op
wedstrijddagen.
Kiest een vereniging ervoor om een keuzejaar speler cubs/ SFF niet in de cubs
competitie te laten uitkomen, dan wordt deze speler als SFF ingeschreven in het
eAFBN, zodat de Cubs licentie vervalt.
De speler zal zich moeten confimeren aan de IFAF regelgeving wat o.a. inhoudt.
1) 1 wedstrijddag per 5 dagen
2) Het aantal te spelen wedstrijden per dag bedraagt maximaal 3
3) Om speelgerechtigd te zijn voor een play-off dient men minimaal 4
wedstrijddagen met minimaal 2 games per dag gespeeld te hebben bij dit
team. Houd hier dus rekening mee.
Omdat het een nieuwe variant betreft, namelijk flag/flag licentie, volgen hier wat
aandachtspunten, cq verduidelijkingen:
1) In geval van een DSQ van een speler, dient de opgelegde straf uitgezeten te
worden bij de discipline waar ze is opgelegd waarbij de speler eveneens niet
eligible is voor de andere discipline
2) Het verlenen van een gastspelerschap flag/flag is niet toegestaan. De
dubbele discipline is uitsluitend bij de eigen vereniging mogelijk.
Bijv. Het spelen bij de cubs bij vereniging A en SFF bij vereniging B is dus niet
mogelijk.
Er zal geen rekening gehouden worden in het speelschema met de dubbele
licentie. Het is en blijft dus de verantwoordelijkheid van de vereniging zelf.

Pagina 18 van 21

Artikel 17 Het uitkomen in Flag/Tackle disciplines
Het is spelers toegestaan om zowel in een Flag als een tackle discipline te spelen
als zij hiervoor de gerechtigde leeftijd bereikt hebben.
De speler staat ingeschreven met de dubbele licentie bij 1 vereniging.
Er zal geen rekening gehouden worden in het speelschema met de dubbele licentie
Het is en blijft dus de verantwoordelijkheid van de vereniging zelf.
Het is in deze variant WEL mogelijk om Flag bij vereniging A te spelen en als
gastspeler Tackle bij vereniging B (of omgekeerd).
Belangrijke aandachtspunten :
1) Beide verenigingen moeten akkoord gaan en dit schriftelijk melden bij de
Wcie.
2) In geval van een DSQ van een speler dient de opgelegde straf uitgezeten te
worden bij de discipline waar ze is opgelegd.
3) Wanneer er een “zwaardere” straf wordt opgelegd, kan dit ook gevolgen
hebben voor de andere discipline.
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Bijlage 1:

Protestformulier Flag
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