MEDEDELINGEN over de aan de voorzijde vermelde wedstrijd
(uitsluitend in te vullen door de scheidsrechters)
Wedstrijd afgelast wegens
Wedstrijd gestaakt na

minuten in de

helft, wegens:
1)

Stand bij staken

_

in het voordeel van

DISKWALIFICATIE 2)
Rug nr

Naam

reg.nr

wegens:

16:6 letter c: grof onsportief gedrag van een speler of teamofficial op of buiten het speeloppervlak (spelregel 8:6; toelichting 6), en in het bijzonder geval van grof of
herhaald onsportief gedrag gedurende een systeem om een gelijkspel te vermijden, zoals het nemen van 7 -meterworpen (2:2, commentaar en 16:13)
16.6 letter d: bij een geweldadigheid door een speler vóór de wedstrijd of gedurende een systeem om een gelijkspel te voorkomen (2:2, commentaar, 8:7; 16:14b)
16:6 letter e: bij een gewelddadigheid door een teamofficial (8.7)

DISKWALIFICATIE 2)
Rug nr

Naam

reg.nr

wegens:

16:6 letter c: grof onsportief gedrag van een speler of teamofficial op of buiten het speeloppervlak (spelregel 8:6; toelichting 6), en in het bijzonder geval van grof of
herhaald onsportief gedrag gedurende een systeem om een gelijkspel te vermijden, zoals het nemen van 7 -meterworpen (2:2, commentaar en 16:13)
16.6 letter d: bij een geweldadigheid door een speler vóór de wedstrijd of gedurende een systeem om een gelijkspel te voorkomen (2:2, commentaar, 8:7; 16:14b)
16:6 letter e: bij een gewelddadigheid door een teamofficial (8.7)

DEFINITIEVE UITSLUITING 2)
Rug nr

Naam

reg.nr

wegens geweldadigheid binnen de speeltijd (16:9)

Rug nr

Naam

reg.nr

wegens geweldadigheid binnen de speeltijd (16:9)

BIJZONDERHEDEN 3)

geen / wel 4)

(bij omregelmatigheden en protesten is van toepassing het gestelde bij 1)

Naam scheidsrechter 1

:

code nr. :

handtekening :

Naam scheidsrechter 2

:

code nr. :

handtekening :

Naam secretaris

:

code nr. :

handtekening :

Naam tijdwaarnemer

:

code nr. :

handtekening :

Naam waarnemer

:

code nr. :

handtekening :

Handtekening

Handtekening

Aanvoerder thuisspelende team

Aanvoerder uitspelende team

1)
2)
3)
4)

Beide verenigingen dienen binnen 7 dagen rapport te zenden naar de V.S.P.C.
De vereniging dient binnen 7 dagen een rapport te zenden naar de V.S.P.C.
Ook de aanvoerder/ster of de verantwoordelijke teamofficial mogen in dit gedeelte aantekeningen, opmerkingen of protesten plaatsen
Doorhalen wat niet van toepassing is

