
 
 
BEST OF TWO (BOT 2) REGELING 
 
De BOT (2) regeling is van toepassing op diverse wedstrijden in de verschillende nacompetities 
 
Het hoogst geëindigde team in de nationale competitie speelt de eerste wedstrijd uit. 
 
De BOT (2) wedstrijden worden gespeeld conform IHF regels 
 
Bij een BOT (2) serie wordt er gespeeld volgens het Europa Cup systeem, hetgeen betekent dat er 
een uit- en een thuiswedstrijd wordt gespeeld. Het team dat na deze twee wedstrijden de meeste 
punten heeft is winnaar. Bij een gelijk aantal punten wordt er als volgt een beslissing verkregen. 
 
Te weten: 
a. het doelpunten verschil, als dit gelijk is: 
b. het aantal gescoorde doelpunten in de uitwedstrijd. 
 
Indien dit gelijk is, dit is dus alleen het geval als de uitslag van beide wedstrijden hetzelfde is (maar 
een andere winnaar) dan wordt er als volgt een beslissing verkregen. 
 
a. Elke partij wijst 5 speelgerechtigde spelers/sters aan, die om en om met de tegenstander een 

7-meterworp nemen. Het team bepaalt zelf de volgorde van het nemen van de worpen: 
 
b. Indien er dan nog geen beslissing is gevallen, volgt opnieuw de procedure genoemd onder a. 

met dien verstande dat er direct een beslissing valt nadat het aantal worpen gelijk is en 1 van 
beide teams meer doelpunten heeft gescoord dan het andere. Het team dat de eerste serie 
als tweede heeft geworpen vangt de resterende 7-meterworpen aan. Deze volgorde geldt voor 
de resterende 7-meterworpen. Alle spelers of een aantal spelers mogen dezelfde zijn als in de 
eerste ronde. Dit systeem van aanwijzen van 5 spelers gaat net zo lang door tot een 
beslissing is gevallen.  

 
Toelichting: 

1. Voor het nemen van de 7-meterworpen komen niet in aanmerking tijdelijk uitgesloten en 
gediskwalificeerde spelers/sters, indien zij bij het einde van de wedstrijd nog uitgesloten 
waren. 

 
2. De scheidsrechters bepalen op welk doel de worpen genomen worden. 

 
3. Voorafgaand aan fase a. wordt door middel van loting bepaald, welk team begint. 

 
 
 
 


