
Aanvullend Reglement NFB Mixed Ultimate Competitie 2022

1. Algemeen
1.1. Dit aanvullend competitiereglement is een toevoeging op het basisreglement voor de Ultimate

competitie en beschrijft de specifieke regels die van toepassing zijn bij de NFB Mixed Ultimate
Competitie van 2022.

2. Competitiedata
2.1. De Mixed competitie wordt gespeeld op 4 september, 18 september en 9 oktober 2022.

3. Spelregels Mixed
3.1. De competitie wordt gespeeld in het 4-3 of 3-4 formaat in de verhouding dames-heren.
3.2. Er wordt gespeeld volgens de officiële WFDF spelregels voor Ultimate, versie 2021.
3.3. Voor het bepalen van de verhouding heren-dames wordt Ratio Rule A (“prescribed ratio”) toegepast.

Hierbij wordt middels een extra toss bepaald welk team de heren-dames verhouding van het eerste
punt mag bepalen. Het tweede het derde punt is de tegenovergestelde ratio van het eerste punt en het
vierde en vijfde punt heeft weer dezelfde verhouding als het eerste punt. Dit patroon (ABBA) wordt
gehandhaafd tot het einde van de wedstrijd. Half-time heeft geen impact op dit patroon.

3.4. Wanneer gespeeld wordt in de verhouding 4 dames en 3 heren, dan moet een dame pullen. Wanneer
gespeeld wordt in de verhouding 3 dames en 4 heren, dan moet een heer pullen. Dit is conform regel
A6.2.1 van de WFDF Ultimate regels 2021-2024 appendix.

4. Competitieopzet
4.1. Divisie 1 en 2  bestaan uit 8 teams. Een Round Robin verdeeld over 3 speeldagen (in de verhouding

3-3-1) wordt gespeeld om een initiële ranking te bepalen voor de finales. Aan de hand van deze
ranking zullen op de slotdag finale brackets van 4 teams per bracket gespeeld worden om de
definitieve ranking te bepalen.

4.2. Divisie 3 bestaat uit 5 teams. Iedere competitiedag zal een volledige Round Robin worden gespeeld.
Voor de definitieve rangschikking worden de resultaten van alle 3 de speeldagen bij elkaar opgeteld.

5. Wedstrijden
5.1. De officiële speeltijd bedraagt 70 minuten (twee helften van 35 minuten).
5.2. De rustpauze duurt 5 minuten en gaat in:

5.2.1. Na 35 minuten als het lopende punt is uitgespeeld.
5.2.2. Als één van de teams een score van 8 punten heeft bereikt.

5.3. Elk team heeft recht op 1 time-out van 2 minuten per wedstrijdhelft. De officiële speeltijd loopt door
tijdens een time-out.

5.4. Een team kan binnen de officiële speeltijd winnen als het 15 punten scoort met een verschil van
minimaal 2 punten.

5.5. Als een team 15 punten heeft behaald en het verschil bedraagt op dat moment minder dan 2 punten,
dan wordt er doorgespeeld totdat:

5.5.1. Één van de teams een score heeft bereikt die 2 hoger punten ligt dan die van het andere team.
5.5.2. Één van de teams 17 punten heeft gescoord.
5.5.3. De officiële speeltijd eindigt.

5.6. Bij het verstrijken van de officiële tijd wordt het lopende punt uitgespeeld. Indien het verschil tussen
de scores 2 of meer punten bedraagt, wint het team met de hoogste score. Indien het verschil tussen de
scores 1 of minder punten bedraagt, wordt doorgespeeld totdat een team de score bereikt die 1 punt
hoger is dan de hoogste score na het verstrijken van de officiële speeltijd en het uitgespeelde punt.

5.7. Het winnende team krijgt 2 wedstrijdpunten en het verliezende team krijgt 0 wedstrijdpunten.



6. Rangschikking
6.1. De rangschikking van een divisie na een gespeelde Round Robin, wordt bepaald aan de hand van de

volgende criteria:
6.1.1. Het aantal wedstrijdpunten
6.1.2. Het aantal wedstrijdpunten in de onderlinge wedstrijden
6.1.3. Het puntensaldo in onderlinge wedstrijden
6.1.4. Het totale puntensaldo van alle gespeelde wedstrijden
6.1.5. Het totaal aantal vóór gescoorde punten van alle gespeelde wedstrijden

6.2. Als meer dan 2 teams gelijk eindigen, gelden dezelfde criteria, met dien verstande dat als één team
afvalt aan de hand van een criterium, de overblijvende teams onderling worden gerangschikt aan de
hand van bovenstaande lijst, weer beginnend bij 6.1.1.

7. Promotie en Degradatie
7.1. De nummer 8 in de eindrangschikking van de 1e divisie degradeert naar de 2e divisie seizoen 2023.
7.2. De nummer 1 in de eindrangschikking van de 2e divisie promoveert naar de 1e divisie seizoen 2023.
7.3. De nummer 8 in de eindrangschikking van de 2e divisie degradeert naar de 3e divisie seizoen 2023.
7.4. De nummer 1 in de eindrangschikking van de 3e divisie promoveert naar de 2e divisie seizoen 2023.
7.5. De nummer 2 in de eindrangschikking van de 2e divisie heeft het recht om een (promotie)wedstrijd

tegen de nummer 7 van de 1e divisie te spelen. De winnaar van deze wedstrijd krijgt een seed voor de
1e divisie seizoen 2023, de verliezer voor de 2e divisie seizoen 2023.

7.6. De nummer 2 in de eindrangschikking van de 3e divisie heeft het recht om een (promotie)wedstrijd
tegen de nummer 7 van de 2e divisie te spelen. De winnaar van deze wedstrijd krijgt een seed voor de
2e divisie seizoen 2023, de verliezer voor de 3e divisie seizoen 2023.

7.7. De promotiewedstrijden worden op een later moment gespeeld dan de afsluitende competitiedag en in
ieder geval één maand voor de eerste competitiedag van de Mixed Competitie 2023. De
verantwoordelijkheid voor het plannen en spelen van deze promotiewedstrijden ligt bij de betreffende
teams.

8. Extra spelers
8.1. Het is toegestaan om gedurende de competitie één of meerdere spelers toe te voegen aan een

competitieteam. Competitieteams dienen extra spelers uiterlijk 48 uur vóór de start van de eerste
wedstrijd op de competitiedag waar die spelers voor het eerst met het team meespelen toe te voegen
aan de spelerslijst van het competitieteam via een e-mail aan de coördinatoren van de competitie
(competitie@nfbultimate.nl).

9. Teamsamenstelling
9.1. Bij uitzondering op het basisreglement Ultimate Competities geldt dat een team uit maximaal 24

spelers kan bestaan.
9.2. Voor de 1e divisie geldt een maximale teamgrootte van 28 spelers.

10. Spirit of the Game prijs
10.1. Een team kan alleen in aanmerking komen voor de Spirit of the Game prijs, indien het alle

spiritscores op alle competitiedagen heeft ingevuld.


