Handbalmasterz spelregelbewijs
Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) heeft besloten om de spelregelkennis bij spelers en
begeleiders te vergroten. Om de kennis van de spelregels te toetsen heeft het NHV het
spelregelbewijs met ingang van 1 juli 2015 verplicht gesteld.
De spelregeltest is verplicht vanaf 1 juli 2015 voor alle spelers/speelsters die de Ajeugdleeftijd bereiken en coaches en begeleiders bij wedstrijden vanaf de C-jeugd. Hoewel
leden die vanaf 1 juli 2014 de A-jeugdleeftijd hebben of seniorenleden vrijgesteld zijn (met
uitzondering van coaches en begeleiders).
Meer informatie kun je opvragen bij Ilse van Exel (werkgroepjeugd@hmcraamsdonksveer.nl)
Ilse kan jou precies vertellen wat je moet doen om het spelregelbewijs te kunnen behalen.
Overzicht voor wie gelden de nieuwe regels en wie zijn vrij gesteld?
Alle spelers/speelsters die vanaf 1 juli 2015 de A - jeugdleeftijd* bereiken;
Met ingang van 1 juli 2015: alle coaches bij wedstrijden vanaf de C - jeugd;
Met ingang van 1 juli 2015: iedereen die een trainersopleiding wil volgen.
Met ingang van 1 juli 2015: iedereen die een opleiding tot Verenigingsscheidsrechter wil
volgen;
Met ingang van 1 juli 2015: iedereen die als Praktijkbegeleider bij de
scheidsrechtersopleidingen aan de slag wil.
Opmerking*: het gaat hierbij niet om in welk team je speelt, maar tot welke
leeftijdscategorie je behoort.
Wie zijn vrijgesteld om het Spelregelbewijs te halen?
Iedereen die officieel scheidsrechter* is;
Iedereen die op 1 juli 2014 de A - jeugdleeftijd heeft of senior lid is.
Opmerking*: zij die in het bezit zijn van HS1 (Jeugdscheidsrechter) zijn niet vrijgesteld van het
spelregelbewijs
Ben je dus van het geboortejaar 1998 dan gelden deze regels voor jou, je moet voor 1
september deze test halen wil je komend seizoen handballen.
Naast de spelers geld dit ook voor alle teamverantwoordelijken vanaf de C-jeugd en hoger
die niet in het bezit zijn van bondsscheidsrechters diploma.
Ook trainers die de HT3 cursus gaan volgen moeten ook het certificaat halen.

