Richtlijnen competitie
Hier vindt u de algemene informatie en richtlijnen die betrekking hebben op alle competities die door de
afdeling worden georganiseerd;
Rugnummers
Rugnummers zijn verplicht voor alle Senioren, A-, B- en C-jeugd teams. Rug en borstnummers zijn verplicht
voor alle Senioren, A- en B-jeugd teams boven afdelingsniveau.
Reserveshirts
De scheidsrechter geeft aan of het bezoekende team in reserveshirts moet spelen om verwarring met het
thuisspelende team te voorkomen.
Afzeggen / Niet opkomen dagen
Als een team niet opkomt of afzegt geldt met ingang van seizoen 2009-2010 de volgende aangenomen
regeling;
 Een wedstrijd waarbij een team niet op komt zal niet uit het programma worden gehaald en dient alsnog
gespeeld te worden. Een nieuwe datum/tijdstip zal opnieuw worden vastgesteld. Dit houdt ook in dat een
verlies met 10-0 of 0-10 niet meer aan de orde is.
 Het niet opkomen bij een initieel geplande competitiewedstrijd bedraagt € 50,00
(voor wat betreft de boete is dit 50% voor F-Jeugd, E-Jeugd en D-Jeugd)
 Komt hetzelfde team bij de tweede en dus opnieuw vastgestelde wedstrijd wederom niet op, dan zal een
boete worden opgelegd ad € 75,00. Tevens wordt deze wedstrijd opnieuw voor de derde en laatste maal
vastgesteld.
(voor wat betreft de boete is dit 50% voor F-Jeugd, E-Jeugd en D-Jeugd)
 Komt hetzelfde team bij de derde en laatste vastgestelde wedstrijd wederom niet op, dan zal een boete
worden opgelegd ad € 100,00. Tevens zal dit team dan uit de competitie worden genomen. (voor wat
betreft de boete is dit 50% voor de F-Jeugd, E-Jeugd en D-Jeugd)
Slechtweer reglement, veld en zaal
 Tijdens abnormale weer- en wegengesteldheid dienen vastgestelde wedstrijden gespeeld te worden als
openbaar vervoer mogelijk is. Als er een negatief reisadvies is gegeven op (regionale) radio en televisie en de
wedstrijdplaats is niet met openbaarvervoer te bereiken, dan kan de vereniging contact op nemen met de
tegenstander om aan te geven dat de wedstrijd, in verband met de weersomstandigheden niet kan door
gaan. De thuisspelende vereniging waarschuwt dan de scheidsrechter en de accommodatie.
 (Voor aangestelde Bondsscheidsrechters dient men contact op te nemen met de weekendindeler mevrouw
A.Kager, 0224-533018)
 Bij het inzenden van de wedstrijdformulieren dienen beide verenigingen aan de achterzijde aan te geven dat
de wedstrijd geen doorgang heeft gevonden en hierbij de reden van het niet doorgaan te vermelden. De
wedstrijd zal als niet gespeeld aangemerkt worden. Indien bij Senioren, A- en B-Jeugd teams, in verband met
de Promotie/Degradatie regeling, de rangschikking het noodzakelijk maakt, zal de wedstrijd opnieuw
worden vastgesteld.
 Bij veldwedstrijden die reeds zijn aangevangen en/of die door de scheidsrechter ter plekke worden afgelast
in verband met abnormale weersomstandigheden, geldt de stand bij staken als de eindstand. Als bij
Senioren, A- en B-Jeugd teams, in verband met de Promotie/Degradatie regeling, de rangschikking het
noodzakelijk maakt zal de wedstrijd opnieuw worden vastgesteld.
 Bij uitzonderlijk slechte weersomstandigheden kan het Afdelingsbestuur het totale programma aflassen. De
verenigingen behoeven dan niet de wedstrijdformulieren naar het Afdelingsbureau op te sturen.
 Het Afdelingsbestuur zal controleren of er juist is gehandeld. Bij niet juist handelen of bij niet-melden en
niet-spelen van de wedstrijd wordt het team als niet te zijn opgekomen beschouwd en wordt de hiervoor
geldende boeteregeling toegepast.
LET OP: Het bestuur van St. George moet te allen tijden op de hoogte zijn van het willen aflassen van een
wedstrijd en moet hier akkoord voor geven.

