Het reglementenboekje voor dit seizoen is verschenen en geldig vanaf 1 oktober 2012.
Iedereen van ons kan dit opvragen via onderstaande link :
http://www.vlaamsebasketballiga.be/data/documents/6/Fibareglement2012_Nederlands.pdf

Om de discussies omtrent uniformen , compressiemouwen , ... te vermijden zal ik hieronder een artikel
uit het reglementenboekje citeren :

4.4 Andere uitrusting
4.4.1 Al de door spelers gebruikte uitrusting moet passend zijn voor basketbal. Elke
uitrusting die bedoeld is om de lengte of de reikwijdte van een speler te
verhogen, of, op welke wijze dan ook, een oneerlijk voordeel geeft, mag niet
toegelaten worden.
4.4.2 Spelers mogen geen uitrusting (voorwerpen) dragen die andere spelers zouden
kunnen kwetsen.
• • De volgende zaken zijn niet toegestaan:
- Bescherming voor vingers, handen, polsen, ellebogen of onderarmen,
voorgevormd materiaal of steunen vervaardigd uit leer, plastic,
vouwbaar (zacht) plastic, metaal of enig andere harde stof, zelfs als
deze bedekt is door een zachte beschermlaag
- Voorwerpen die zouden kunnen snijden of schaafwonden zouden
kunnen veroorzaken. (Vingernagels dienen kort geknipt te zijn.)
- Hoofdversiering, hoofdbedekking en sieraden.

• • De volgende zaken zijn toegestaan:
- Bescherming voor schouders, bovenarmen, dijbeen of onderbeen indien
het materiaal met een voldoende beschermlaag overdekt is
- Compressiemouwen van dezelfde dominante kleur als de shirts.
- Compressiekousen van dezelfde dominante kleur als de shorts.
Voor het bovenbeen moeten deze boven de knie blijven; voor het
onderbeen onder de knie.
- Kniesteunen indien deze met een voldoende beschermlaag overdekt
zijn.
- Een bescherming voor een gebroken neus, zelfs als deze gemaakt is van
hard materiaal.
- Transparante, niet gekleurde mondbescherming.
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- Een bril, indien deze geen gevaar oplevert voor andere spelers
- Hoofdbanden, met een maximale breedte van vijf (5) cm, gemaakt van
een niet schurende, effen stof, zacht plastic of rubber.
- Tape voor armen, schouders, benen, enz. moeten de huidskleur hebben.
4.4.3 Tijdens de wedstrijd mag een speler geen commerciële, reclame of liefdadige
naam, merk of logo dragen op zijn lichaam, in zijn haar of in een ander opzicht.
4.4.4 Elke andere uitrusting welke niet specifiek in dit artikel vermeld staat moet
eerst de toestemming verkrijgen van de Technische Commissie van de FIBA.
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