Inschrijving zaalhockeycompetitie 2017-2018
De teammanagers van 6E- t/m A-jeugd en senioren hebben deze week het inschrijvingsformulier
ontvangen voor de zaalhockeycompetitie 2017-2018. Graag informeert de zaalhockey commissie
jullie over een aantal wijzigingen t.o.v. het vorige seizoen en over de regels voor deelname aan de
zaalhockeycompetitie.
Uiterlijk woensdag 13 september a.s. moeten de teammanagers het inschrijfformulier ingeleverd
hebben bij de zaalhockey commissie (zaalhockey@hceemvallei.nl).
Wijzigingen t.o.v. vorig seizoen
-

-

Dit jaar speelt de 6E jeugd ook wedstrijden in de zaal. Al twee seizoenen biedt Eemvallei de F en
6E jeugd de mogelijkheid om te trainen in de zaal. Dit seizoen gaat de 6E jeugd ook echte
wedstrijden spelen in de zaal. De KNHB start een competitie voor deze jeugd. Voor de F-jeugd is
er geen competitie, zij hebben bij Eemvallei wel de mogelijkheid om te trainen in de zaal.
Spelers van de jeugd topteams van Eemvallei doen verplicht mee aan de zaalcompetitie. Voor
spelers uit de overige teams geldt dat zij individueel de keuze hebben om wel of niet mee te
doen aan de zaalcompetitie.

Regels
-

-

-

-

De zaalhockey competitie staat geheel los van de veldhockeycompetitie.
De zaalhockey competitie wordt door de KNHB georganiseerd voor 6E-, 8E- , D-, C-, B- en A-jeugd
en voor de senioren.
Per team kunnen maximaal 12 spelers deelnemen aan een zaalwedstrijd.
Een team moet uit minimaal acht spelers bestaan.
De duur van het zaalseizoen is vanaf begin december tot aan de voorjaarsvakantie.
Wedstrijden vinden plaats op zaterdag en zondag. Het kan voorkomen dat alle wedstrijden van
een team op zondag ingepland zijn door de KNHB. Eemvallei heeft hierop geen invloed.
De inschrijving voor zaalhockey is een individuele inschrijving van spelers en speelsters. De
Technische Commissie (TC) heeft de bevoegdheid om de teams in te delen naar eigen inzicht.
Waar mogelijk worden de huidige teams zoveel mogelijk in tact gelaten. Van de eerste twee
veldteams in de JA-, JB-, JC-, JD-, MA- en MB-lijn zal getracht worden drie zaalteams te maken.
Van de eerste drie veldteams in de MC- en MD-lijn zal getracht worden vier zaalteams te maken.
Van elk team wordt verwacht dat zij bij de thuiswedstrijden zelf voor zaalwacht en twee
scheidsrechters zorgen. Beschikbare scheidsrechters kunnen op dit formulier worden opgegeven.
Waarschijnlijk slaagt de zaalhockey commissie er in om ieder team per week één uur training aan
te bieden in de zaal. Voor enkele topteams zal getracht worden om extra trainingsuren te
organiseren.
De meeste trainingen zullen plaatsvinden in Spakenburg.
De vroegste trainingen starten om 16.00 uur.
De kosten voor de zaalhockey competitie liggen tussen ca. € 95 en € 115, uitgaande van één
trainingsuur per week gedurende het gehele zaalseizoen. De kosten zijn afhankelijk van de
zaalhuur voor de trainingen, trainerskosten, teaminschrijfgeld, aanschaf zaalmaterialen, etc. De
exacte zaalcontributie wordt voor aanvang van de zaalcompetitie vastgesteld en
gecommuniceerd.
De kosten voor extra trainingsuren liggen tussen ca. € 60 en € 75 voor één extra trainingsuur per
week gedurende het gehele zaalseizoen.

-

-

Leden die niet deelnemen aan zaalhockey kunnen zich opgeven voor de midwintercompetitie. De
midwintercompetitie kan alleen doorgang vinden als er genoeg inschrijvingen zijn per lijn, er
voldoende ouders zijn die de begeleiding op zich nemen en is mede afhankelijk van de deelname
van voldoende teams van andere clubs.
Uiteraard kunnen ook ZoJeCo spelers zich aanmelden voor zaalhockey.
Na deze inschrijving is het niet meer mogelijk om van deelname af te zien en is men
contributieplichtig.
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