Rapportnummer:
Niet invullen

STAKEN/PROTEST
RAPPORT van scheidsrechter(s) ..........................................................................................
Omtrent het staken van/of protest bij de wedstrijd, wedstrijdnummer ......................................

..........................................tegen .............................................. Afdeling ........................
gespeeld op ........................ dag, ..............................................................20 .................

Per geval één rapport indienen en het gebeurde duidelijk omschrijven.
Alle vragen beantwoorden. Eventueel de achterzijde gebruiken.
(Scheidsrechters kunnen afzonderlijk of gezamenlijk een rapport indienen.)

1. STAKEN:

De wedstrijd werd gestaakt na .......... min. ..........sec. spelen in de ............. Periode.
Oorzaak: ................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. PROTEST:
Geprotesteerd werd door vereniging .......................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Geprotesteerd werd na ......... min. ........... sec. spelen in de ................... Periode

HET RAPPORT BINNEN 24 UUR NA DE WEDSTRIJD ZENDEN AAN:
Competitieleider District IV
competitieleider@district4-knzb.nl

ARTIKEL E 31 lid 1 tot en met 4

1. Protesten als bedoeld in dit artikel, zijn alleen toegestaan bij wedstrijden behorende tot een
competitie met promotie en/of degradatie-regeling.
2. Er kan worden geprotesteerd tegen:
a. een uitspraak, respectievelijk beslissing van de scheidsrechter;
b. een handeling van de secretaris(sen) en/of de tijdwaarnemer(s);
c. de toestand van het speelveld en het materiaal, mits vóór aanvang van de wedstrijd aan
de scheidsrechter(s) is verzocht veronderstelde gebreken te constateren.
3. Er kan uitsluitend als volgt worden geprotesteerd:
a. binnen 15 minuten na afloop van de wedstrijd wordt door de aanvoerder/coach aan de
scheidsrechter(s) in het bijzijn van de aanvoerder/coach van de tegenpartij kennis
gegeven dat geprotesteerd wordt met vermelding van een “X” in het desbetreffende vakje
op het wedstrijdformulier; het geplaatst zijn van een “X” in het betreffende vakje, zonder
overigens te hebben voldaan aan de in dit artikel omschreven voorwaarden, wordt
beschouwd als het indienen van een protest en zet de behandelingsprocedure in werking
met alle consequenties daaraan verbonden;
b. op een speciaal daarvoor bestemd protestformulier (bij het Bondsbureau verkrijgbaar) en
gekenmerkt door de handtekeningen van de scheidsrechter(s) en van de
aanvoerder/coach van beide partijen wordt eveneens binnen 15 minuten na afloop van de
wedstrijd door de protesterende partij kennis gegeven van de uitspraak, beslissing,
handeling of het feit waartegen men protesteert met vermelding van het tijdstip tijdens de
wedstrijd waarop één en ander gebeurde;
c. voornoemd protestformulier, al dan niet aangevuld met een separate toelichting, moet
binnen 2 x 24 uur na de wedstrijd in het bezit zijn van de voor de wedstrijd
verantwoordelijke competitieleider, met dien verstande dat zaterdagen, zondagen en
erkende feestdagen bij deze termijn niet meetellen;
d. naar aanleiding van elk protest dient/dienen de betrokken scheidsrechter(s) zo spoedig
mogelijk na afloop van de wedstrijd omtrent het gebeurde rapport uit te brengen, met
dien verstande dat dit rapport binnen de in “sub 3.c.” gestelde termijn in het bezit dient
te zijn van de voor de wedstrijd verantwoordelijke competitieleider;
e. aan een toegewezen protest zijn geen kosten verbonden. Een afgewezen protest kost
€ 35,45. Een wegens niet ontvankelijk verklaard zijn (niet voldoen aan het onder 2 a tot
en met c gestelde) of vormgebrek afgewezen protest (het niet voldoen aan het onder
“sub 3b” gestelde) € 116,50. Bij het gelijktijdig indienen van meer dan één protest bij één
wedstrijd door dezelfde vereniging wordt per protest gehandeld als in dit lid is
aangegeven;
f. de verantwoordelijke competitieleider zendt het originele protestformulier, het originele
wedstrijdformulier, de eventuele toelichting alsmede andere op het protest betrekking
hebbende stukken als een compleet dossier direct na ontvangst aan de
protestcommissie,
p/a KNZB Bondsbureau, Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein met vermelding, op elk
dossierstuk, de datum van ontvangst, alsmede, zo nodig, de aantekening of het een
andere wedstrijd betreft dan in “sub 1” van dit artikel gesteld.
4. Een overeenkomstig artikel E 2 samengestelde protestcommissie behandelt het ingekomen
protest binnen één week na ontvangst en kan zich daarbij, zo nodig, door partijen, de
scheidsrechter(s), de secretaris(sen) en/of de tijdwaarnemer(s), de grensrechter(s) of
anderen doen voorlichten. Zij besluit bij meerderheid van stemmen en deelt haar gemotiveerde
uitspraak binnen 14 dagen na ontvangst van het protest schriftelijk aan de betrokkenen mede.
Zo spoedig mogelijk volgt publicatie in het officiële orgaan.

