Beste Aanvoerders,
Het gebeurt alle teams wel eens. Je wedstrijd gaat niet door en er moet een nieuwe datum en tijd
gepland worden. Met deze aandachtspunten wil de Technische Commissie je een handreiking doen
om alles goed te laten verlopen.
1. Er moet een thuiswedstrijd opnieuw gepland worden.
Je thuiswedstrijd kan niet doorgaan doordat de tegenstander niet kan of omdat het slecht weer is of je
kunt zelf geen team bij elkaar krijgen. Het is van groot belang dat deze zo spoedig mogelijk ingehaald
wordt. De datum van de nieuwe wedstrijd dient in de periode tussen twee en vier weken na de
oorspronkelijke speeldatum te liggen volgens de regels van de NeVoBo.
Houd bij de bepaling van een nieuwe datum rekening met de beschikbaarheid van zaalruimte. Inhalen
tijdens een training kan alleen maar als de zaal een tijdsperiode van ongeveer 2,5 uur beschikbaar is.
Op de maandag in De Zien is dit dus niet het geval. In overleg met de Technische Commissie kan
gekeken worden naar een passende oplossing tijdens een training of het extra inhuren van zaalruimte.
Het bepalen van een nieuwe datum en tijd gaat als volgt.
- Je meldt dat de wedstrijd niet door kan gaan aan de Technische Commissie (tc@vvvoluit.nl)
- Je geeft een principedatum door waarop je team kan spelen.
- De Technische commissie informeert het wedstrijdsecretariaat.
- Het wedstrijdsecretariaat informeert de scheidsrechter.
- Het wedstrijdsecretariaat verzorgt de verder correspondentie met de NeVoBo en de
tegenpartij over de wijziging.
- Als de wedstrijd opnieuw door de NeVoBo is vastgesteld stelt het wedstrijdsecretariaat de
Technische Commissie en de aanvoerder op de hoogte.
- Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor een scheidsrechter op de wedstrijd.
- Het wedstrijdsecretariaat zorgt er voor dat het wedstrijdformulier en zaaldienstformulier bij de
aanvoerder komt.
2. Er moet een uitwedstrijd opnieuw gepland worden.
Je uitwedstrijd kan niet doorgaan doordat de tegenstander niet kan of omdat het slecht weer is of je
kunt zelf geen team bij elkaar krijgen. Het is van groot belang dat deze zo spoedig mogelijk ingehaald
wordt. De datum van de nieuwe wedstrijd dient in de periode tussen twee en vier weken na de
oorspronkelijke speeldatum te liggen volgens de regels van de NeVoBo.
Het bepalen van een nieuwe datum en tijd gaat als volgt.
- Je meldt dat de wedstrijd niet door kan gaan aan de Technische Commissie
- De Technische commissie informeert het wedstrijdsecretariaat
- Het wedstrijdsecretariaat meldt het voorstel voor de nieuwe speeldatum aan de aanvoerder.
- Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor het wijzigingsformulier van je tegenstander en verzorgt de
verdere correspondentie.
- Als de wedstrijd opnieuw door de NeVoBo is vastgesteld stelt het wedstrijdsecretariaat de
Technische Commissie en de aanvoerder op de hoogte.

