Protocol verschoven competitie en oefenwedstrijden
SC Purmerland jeugd en senioren
Inleiding
De Sportclub Purmerland is een voetbalvereniging met een groeiend aantal leden.
Waar het in het verleden makkelijk was om een oefenwedstrijd te organiseren of een
competitiewedstrijd te verschuiven blijkt het nu dat de velden regelmatig bezet zijn.
Om het organiseren en spelen van oefenwedstrijden en verschoven
competitiewedstrijden in goede banen te leiden en teleurstellingen te voorkomen is er
dit protocol opgesteld.
Hierin staat wat de handelwijze is van een leider of trainer om de wedstrijden op
andere momenten te spelen als door de KNVB is aangegeven.
Zowel de jeugd op zaterdag en zondag als de senioren op de zondag kunnen
hiervan gebruik maken. De wedstrijdsecretaris van de jeugd en de senioren zullen
onderling afstemmen wat er aan verzoeken binnenkomt en hoe hier mee om te gaan.
Als regel geldt dat verschoven competitiewedstrijden voorrang hebben op
oefenwedstrijden en trainingen. Hier wordt ook rekening mee gehouden met de
veldindeling op de wedstrijd- en trainingsdagen.
De teams van jeugd en senioren zijn hierin gelijkwaardig.
Uitzonderingen kunnen alleen worden doorgevoerd na goedkeuring van het bestuur.
Verschoven wedstrijden
Het komt voor dat de tegenstander het verzoek heeft om de, door de KNVB,
vastgelegde wedstrijd te verschuiven.
Natuurlijk komt het ook voor dat ons eigen team geen mogelijkheden heeft om op het
gestelde tijdstip te spelen en dan geldt dezelfde procedure.
Dan dient er de volgende procedure gevolgd te worden:
1. Trainer/leider/aanvoerder geeft aan bij het wedstrijd secretariaat dat een
competitiewedstrijd op het aangegeven tijdstip geen doorgang kan vinden en
vraagt of de wedstrijd verschoven kan worden. Er kan ook een verzoek van de
tegenstander bij de wedstrijdsecretaris binnen komen. Dan zal de
wedstrijdsecretaris contact opnemen met de coach en geldt dezelfde
procedure.
2. De wedstrijdsecretaris gaat vervolgens kijken of er een tijdstip vrij is waarop de
wedstrijd ingehaald kan worden. Als regel hiervoor geldt dat de wedstrijd
zoveel mogelijk op de trainingstijden van het team gepland zullen worden.
3. De wedstrijdsecretaris overlegt met de kantine commissie of het mogelijk is
dat de kantine open is en/of er vrijwilligers geregeld kunnen worden om
bardienst te draaien. Bij goedkeuring van de coördinator van de
kantinecommissie kan de kantine open. Is dit niet het geval dan de wedstrijd
wel gespeeld worden maar dan zonder dat de kantine open is.
4. Nadat alles is overlegd met de desbetreffende verantwoordelijke koppelt de
wedstrijdsecretaris het terug naar de trainer/leider/aanvoerder en kan er wel of
niet gespeeld worden. De toestemming of afwijzing van de wedstrijdsecretaris

is bindend. Dit houdt in dat er bij afwijzing ook niet iets onderling geregeld kan
worden! Tevens zal de wedstrijdsecretaris de teams, die op dat moment
trainen hebben, hiervan verwittigen.
Oefenwedstrijden
De organisatie van oefenwedstrijden dient altijd in overleg met de wedstrijdsecretaris
te worden gedaan Dit om misverstanden/irritaties te voorkomen.
De wedstrijdsecretaris bepaalt namelijk welke wedstrijden/scheidsrechters/kantine
bezetting er is en/of geregeld moet/kan worden.
De volgende procedure dient te worden gevolgd:
1. Trainer/leider/aanvoerder geeft aan bij het wedstrijd secretariaat dat hij een
oefenwedstrijd wil spelen. Hierbij geeft hij tevens aan of er al een
tegenstander en/of scheidsrechter gevonden is.
2. Het wedstrijd secretariaat gaat vervolgens kijken of er een tegenstander
gevonden kan worden en er een scheidsrechter beschikbaar is (indien nodig)
3. De wedstrijdsecretaris overlegt met de kantine commissie of het mogelijk is
dat de kantine open is en/of er vrijwilligers geregeld kunnen worden om
bardienst te draaien. Bij goedkeuring van de coördinator van de
kantinecommissie kan de kantine open. Is dit niet het geval kan de wedstrijd
wel gespeeld worden maar dan zonder dat de kantine open is.
Nadat alles is overlegd met de desbetreffende verantwoordelijke koppelt het
wedstrijd secretariaat het terug naar de trainer/leider/aanvoerder en kan er wel of niet
gespeeld worden. De toestemming of afwijzing van de wedstrijdsecretaris is bindend.
Dit houdt in dat er bij afwijzing ook niet iets onderling geregeld kan worden!
Richtlijn voor de organisatie en tijdstip
Alle wedstrijden dienen zodanig ingeroosterd te worden dat ze zoveel mogelijk
aansluiten op het bestaande speelschema en/of op hetzelfde tijdstip kunnen worden
gespeeld.
Dit is bijvoorbeeld 2 wedstrijden om 12:00 uur, of 2 wedstrijden om 14:00 uur.

