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Invallen en vastspelen
Om speelgerechtigd in een competitiewedstrijd te zijn moet je aan een aantal voorwaarden
voldoen:
Je moet door de ledenadministratie van je vereniging opgegeven zijn als competitiespelend
lid en dit moet door de Nevobo bevestigd zijn door je relatiecode in Sportlink Club te
vermelden;
Je mag niet, als gevolg van een strafzaak, geschorst zijn;
Je mag geen speler uit een hoger team zijn, dan het team waarin je mee gaat spelen. Je mag
dus niet als speler uit dames 1, in dames 2 meedoen. Zelfs niet als ze op hetzelfde niveau
spelen;
Alleen op het als laatste genoemde item bestaan in de verschillende regio's, met name op de
lagere niveau's, uitzonderingen. Je kunt om hier meer duidelijkheid over te krijgen het beste
telefonisch contact opnemen met het regiokantoor.
Om de competitie eerlijk te houden is het niet toegestaan om onbeperkt mee te spelen met
teams op een hoger niveau. Dan zouden goede spelers in het laagste team ingedeeld kunnen
worden en zo ook dit laagste team kunnen 'helpen'.
Een speler mag twee keer per kalendermaand, of de helft van het aantal wedstrijden per
seizoen, invallen in een hoger team. Als hij vaker invalt, gaat hij tot het team waarin hij
meespeelt behoren en mag hij dus niet meer in de lagere teams meedoen. Dit noemen we
vastspelen. Bekerwedstrijden tellen hierbij niet mee.
Alle spelers en teamofficials zijn verplicht zich te identificeren met een spelerskaart.
Wanneer geen spelerskaart beschikbaar is, mag gespeeld worden als identificatie met een
wettelijk identiteitsbewijs mogelijk is. Noteer in dat geval wel de relatiecode op het
wedstrijdformulier en vermeld bij 'opmerkingen' de geboortedatum. Het is niet nodig om
een nummer van een identitieitsbewijs te noteren.
Als er geen spelerskaart is doordat de vereniging nog een actie moet ondernemen
(bijvoorbeeld een pasfoto uploaden) wordt een sanctie opgelegd voor het spelen zonder
spelerskaart.

Jeugd
Spelers en speelsters, die op 1 oktober nog geen 18 jaar zijn, mogen onbeperkt invallen in
hogere teams dan het team waarvoor zij zijn opgegeven. Dit, met uitzondering van een team
dat uitkomt in de eredivisie.
Het lenen van spelers zal altijd in overleg moeten gaan met de trainer/coach van het team.
Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het bijhouden van de vastspeelregistratie van
hun/haar team.
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