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IJshockey Nederland  2018-2019 Invullen en opsturen wedstrijdformulier 

 

Van elke wedstrijd moet een wedstrijdformulier worden ingevuld. De ingevulde gegevens moeten bovendien op de 

daarvoor bestemde plaats op de website van IJshockey Nederland worden ingevoerd. Het originele wedstrijdformulier 

dient daarna verzonden te worden naar IJshockey Nederland. U heeft daarvoor de volgende mogelijkheden.  

 

 

1. Invullen wedstrijdformulier 

 Het formulier wordt volledig met de hand ingevuld of de opstellingen worden voor de wedstrijd digitaal ingevoerd. 

Vervolgens wordt het formulier geprint en tijdens en na de wedstrijd met de hand ingevuld. 

 

 De tweede mogelijkheid heeft u alleen als het formulier na afloop van de wedstrijd gekopieerd kan worden voor de 

beide teams. 

 

  

2. Invoer op de website van IJshockey Nederland 

 De wedstrijdgegevens worden tijdens of na de wedstrijd ingevoerd.  

 

 Naast het met hand invullen van het wedstrijdformulier kunnen de gegevens tevens live (real time) worden ingevoerd. 

Dan dient naast de official scorer iemand beschikbaar te zijn voor de digitale invoer. Belangrijk is te checken of de 

digitale invoer overeenkomt met het officiële formulier. Bij het tekenen door de coaches voor de wedstrijd kan de 

opstelling wijzigen en na de wedstrijd kan de scheidsrechter goals en assists veranderen en straffen toevoegen. 

 

 Het live (real time) invoeren van de gegevens is tijdens wedstrijden in de eerste divisie verplicht. 

 

 De gegevens dienen uiterlijk de dag na de wedstrijd te worden ingevoerd op de daarvoor bestemde plaats op 

www.ijnl.nl. 

 

 

3. Opsturen wedstrijdformulier na de wedstrijd 

Het originele formulier wordt per post of een scan van het originele formulier wordt per e-mail verzonden. 

 

Het postadres is: 

 IJshockey Nederland 

 Postbus 1186 

 5004 BD TILBURG 

  

 Het e-mailadres is: 

 wedstrijdformulieren@ijshockeynederland.nl 

  

 Het e-mailen van een scan heeft de voorkeur boven het verzenden per post. 

  

 Het wedstrijdformulier van een op een vrijdag, zaterdag of zondag gespeelde wedstrijd dient uiterlijk de 

daaropvolgende maandag per post (origineel) of per e-mail (scan) verzonden te worden. Het wedstrijdformulier van 

een op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag gespeelde wedstrijd dient de daaropvolgende dag te worden 

verzonden. Verzuim wordt bestraft met een boete van € 25 als sprake is van onacceptabele nalatigheid. 

 

 

Deze regels gelden niet voor wedstrijden die worden georganiseerd door de Stichting Grensoverschrijdend IJshockey, 

zoals wedstrijden in de BeNe-league. Daarvoor gelden aparte regels. 


