MATRIX HONKBAL SENIOREN 2016
Klasse

Wedstrijdregels

1e klasse

RvW WS

e

RvW WS

3 klasse

e

RvW WS

e

RvW WS

2 klasse

e

4 en 5 klasse

Wedstrijdduur
9 innings + verlenging
(10-punten regel)
9 innings + verlenging
(10-punten regel)

Speelveld
Bijzonderheden
Werpafstand: 18,45 meter
De aangewezen slagman is wel toegestaan.
Honkafstand: 27,50 meter
Werpafstand: 18,45 meter
De aangewezen slagman is wel toegestaan.
Honkafstand: 27,50 meter
Werpafstand: 18,45 meter
9 innings (10-punten regel)
De aangewezen slagman is wel toegestaan.
Honkafstand: 27,50 meter
e
e
In de 4 en 5 klassen geldt de regel voor onbeperkt wisselen. Alle spelers staan in de slagvolgorde en
Werpafstand: 18,45 meter
120 minuten (10-punten regel)
mogen onbeperkt in en uit het veld gewisseld worden, zolang de oorspronkelijke slagvolgorde
Honkafstand: 27,50 meter
gehandhaafd wordt. De aangewezen slagman is niet toegestaan.

MATRIX SOFTBAL DAMES SENIOREN 2016
Klasse

Wedstrijdregels

1e klasse

RvW WS

e

RvW WS

e

RvW WS

2 klasse
3 klasse

Wedstrijdduur
Dubbel van 7 innings
Mercy rule: 7-10-15 punten
regel
Enkel van 7 innings
Mercy rule: 7-10-15 punten
Enkel van 7 innings
Mercy rule: 10-punten regel

Speelveld

Bijzonderheden

Werpafstand: 13,11 meter
Honkafstand: 18,30 meter
Werpafstand: 13,11 meter
Honkafstand: 18,30 meter
Werpafstand: 13,11 meter
Honkafstand: 18,30 meter
e

e

e

4 en 5 klasse

RvW WS

Enkel van 90 minuten
Mercy rule: 10-punten regel

e

In de 4 en 5 klassen:
 Geldt de regel voor onbeperkt wisselen. Alle spelers staan in de slagvolgorde en mogen onbeperkt
in en uit het veld gewisseld worden, zolang de oorspronkelijke slagvolgorde gehandhaafd wordt.
 Mogen maximaal twee heren deelnemen, maar alleen als buitenvelder(s) en niet aan slag.
 Wordt de regel van de automatische nul niet toegepast.
Werpafstand: 13,11 meter
e
In de 5 klasse:
Honkafstand: 18,30 meter
 Wordt voor de werper de ‘Modified Pitch’ toegepast (zie KNBSB website).
 Een honkloper mag het honk verlaten, nadat de bal in contact is geweest met de knuppel of
wanneer de geworpen bal de thuisplaat passeert.
 In seizoen 2016 wordt in deze klasse de pilot ‘Team kan maximaal 5 runs per inning scoren’
gehouden. Meer informatie: zie pagina 26 RvW Wedstrijdsport artikel 6.11b!

MATRIX SOFTBAL HEREN SENIOREN 2016
Klasse
1e klasse
e

2 klasse

Wedstrijdregels

RvW WS
RvW WS

Wedstrijdduur
Enkel van 7 innings
(10-punten regel)
Enkel van 7 innings
(10-punten regel)

e

3 en
Senior League
e
(4 klasse)

RvW WS

Enkel van 7 innings, max van
90 minuten (10-punten regel)

Speelveld
Werpafstand 14,02 meter
Honkafstand: 18,30 meter
Werpafstand 14,02 meter
Honkafstand: 18,30 meter





In


Bijzonderheden
Het is toegestaan dames in te zetten, met uitzondering van de positie van werper.
Het gebruik van een DP en RE is toegestaan.
Het is toegestaan dames in te zetten, met uitzondering van de positie van werper.
Het gebruik van een DP en RE is toegestaan.
e
e
de 3 en 4 klassen:
Geldt de regel voor onbeperkt wisselen. Alle spelers staan in de slagvolgorde en mogen onbeperkt
in en uit het veld gewisseld worden, zolang de oorspronkelijke slagvolgorde gehandhaafd wordt.

 Is het toegestaan dames in te zetten, met uitzondering van de positie van werper.
Werpafstand 14,02 meter
 Wordt de regel van de automatische nul niet toegepast.
Honkafstand: 18,30 meter
e
In de 4 klasse:
 Wordt voor de werper de ‘Modified Pitch’ toegepast (zie KNBSB website).
 Een honkloper mag het honk verlaten, nadat de bal in contact is geweest met de knuppel of
wanneer de geworpen bal de thuisplaat passeert.

Deze matrix is een samenvatting van het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport en de Spelregels Honkbal en Softbal. Aan deze matrix kunt u geen rechten ontlenen. De inhoud van het Reglement van Wedstrijden
Wedstrijdsport en de Spelregels Honkbal en Softbal is altijd leidend.

In het geel zijn de wijzigingen gemarkeerd die in 2016 in deze matrixen zijn doorgevoerd.
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