Wijzigingsvoorstel Reglementen

Reglement
artikelnummer:

E 13

Dossiernummer
2016-01-01
(in te vullen door KNZB)

In samenhang met;
Ingediend door:
In overleg met:

Afdeling waterpolo
Ilse Sindorf

Motivatie:
Tekstueel en inhoudelijk (Sportlink geautomatiseerd) dienen teksten aangepast te moeten worden.

Huidig Reglement: (geef hieronder het artikelnummer en reglement)
Art. nr. Beschrijving
E reglement aanpassing waterpolo
Oude tekst
13 Wedstrijdformulier
13.1 Iedere thuisspelende vereniging aanvaardt de verplichting en blijft verantwoordelijk voor het
gestelde in dit artikel. Verzuim wordt beboet, met uitzondering van juryfouten die betrekking hebben op
het wedstrijdverloop en voorzover het invultaken van de scheidsrechter(s) betreft.
13.2 Voor alle competities dient gebruik te worden gemaakt van het digitale wedstrijdformulier via de
Sportlinked DWF-applicatie In het geval dat vanwege storing of andere technische problemen het
gebruik van het digitale wedstrijdformulier niet mogelijk is, dient men het papieren wedstrijdformulier te
gebruiken.
13.3 Is er geen digitaal wedstrijdformulier beschikbaar, dan moet op andere wijze schriftelijk aan die
verplichting worden voldaan (indien de nodige gegevens niet op het daartoe bestemde
wedstrijdformulier zijn gesteld, moet alsnog een geheel volledig ingevuld papieren wedstrijdformulier
tijdig worden ingezonden. Zie ook 13.2.
13.4 Voor wat de scheidsrechters behoren in te vullen, wordt verwezen naar artikel E17.
13.5 De thuisspelende vereniging heeft de verantwoordelijkheid door middel van het volledig ingevulde
digitale wedstrijdformulier, akkoord bevonden door de aanvoerders van de thuis- en uitspelende ploeg
en de scheidsrechter(s) aan het bondsbestuur mede te delen:
a de uitslag van de wedstrijd of de redenen van het staken of het niet doorgaan van de wedstrijd;
b de namen, voorletters, capnummers van de spelers van de thuisspelende vereniging die aan de
wedstrijd hebben genomen;
c de namen en voorletters van de scheidsrechters, alsmede de namen, voorletters en relatiecodes van
de secretaris(sen) en de tijdwaarnemer(s);
d de namen van de coach en de assistent coach;
e de aan spelers overkomen ongevallen;
f overige bijzonderheden.
13.6 Beide verenigingen stellen uiterlijk 15 minuten voor het vastgestelde aanvangstijdstip de namen,
voorletters, capnummers van de spelers en de namen van de (assistent) coaches van hun vereniging
die aan de wedstrijd zullen deelnemen ter beschikking aan de scheidsrechter(s) middels de applicatie
Sportlinked – DWF. De vereniging is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de
vermelding hiervan op het digitale wedstrijdformulier. Verzuim wordt beboet.
13.7 De aanvoerders/coaches hebben het recht om binnen 5 minuten na afloop van de wedstrijd het
DWFformulier samen met de scheidsrechters(s) te controleren en akkoord te bevinden.
13.8 Indien als gevolg van een foutieve invulling van het wedstrijdformulier of andere juryfouten een
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wedstrijd of wedstrijdgedeelte opnieuw vastgesteld dient te worden, is de thuisspelende vereniging
verantwoordelijk voor alle hierop betrekking hebbende kosten, tenzij de aanwijzing heeft
plaatsgevonden door de voor de organisatie van de competitie(-wedstrijd) verantwoordelijke instantie.
13.9 Bezwaren door verenigingen tegen het deelnemen van op het wedstrijdformulier vermelde spelers
moeten binnen 8 dagen na de wedstrijd worden ingediend bij het bondsbestuur. Het bondsbestuur
beslist op grond van dit reglement of deze bezwaren gegrond zijn. In geval van een gerechtigd bezwaar
zal het bondsbestuur strafbepalingen als genoemd in artikel E26 toepassen.

Wijzigingsvoorstel: (geef hieronder het artikelnummer, reglement en de ingangsdatum)
Nieuwe tekst
Nieuwe tekst
13 Wedstrijdformulier
13.1 Iedere thuisspelende vereniging aanvaardt de verplichting en blijft verantwoordelijk voor het
gestelde in dit artikel. Verzuim wordt beboet, met uitzondering van juryfouten die betrekking hebben
op het wedstrijdverloop en voor zover het invultaken van de scheidsrechter(s) betreft.
13.2 Voor alle competities dient gebruik te worden gemaakt van het digitale wedstrijdformulier via de
Sportlink DWF-applicatie In het geval dat vanwege storing of andere technische problemen het
gebruik van het digitale wedstrijdformulier niet mogelijk is, dient men het papieren wedstrijdformulier
te gebruiken.
13.3 Is er geen digitaal wedstrijdformulier beschikbaar, dan moet op andere wijze schriftelijk aan die
verplichting worden voldaan (indien de nodige gegevens niet op het daartoe bestemde
wedstrijdformulier zijn gesteld, moet alsnog een geheel volledig ingevuld papieren wedstrijdformulier
tijdig worden ingezonden aan de competitieleider. Zie ook 13.2.
13.4 Voor wat de scheidsrechters behoren in te vullen, wordt verwezen naar artikel E17.
13.5 De thuisspelende vereniging heeft de verantwoordelijkheid door middel van het volledig
ingevulde digitale wedstrijdformulier, akkoord bevonden door de aanvoerders van de thuis- en
uitspelende ploeg en de scheidsrechter(s) aan het bondsbestuur mede te delen:
a de uitslag van de wedstrijd of de redenen van het staken of het niet doorgaan van de wedstrijd;
b de namen, voorletters, capnummers van de spelers van de thuisspelende vereniging die aan de
wedstrijd hebben genomen;
c de namen en voorletters van de scheidsrechters, alsmede de namen, voorletters en relatiecodes
van de secretaris(sen) en de tijdwaarnemer(s);
d de namen van de coach, de assistent coach en teammanager;
e de aan spelers overkomen ongevallen;
f overige bijzonderheden.
13.6 Beide verenigingen stellen uiterlijk 15 minuten voor het vastgestelde aanvangstijdstip de
namen, voorletters, capnummers van de spelers en de namen van de (assistent) coaches en
teammanager van hun vereniging die aan de wedstrijd zullen deelnemen ter beschikking aan de
scheidsrechter(s) middels de applicatie Sportlink– DWF. De vereniging is volledig verantwoordelijk
voor de juistheid en volledigheid van de vermelding hiervan op het digitale wedstrijdformulier.
Verzuim wordt beboet.
13.7 De aanvoerders/coaches hebben het recht om binnen 5 minuten na afloop van de wedstrijd het
DWF-formulier samen met de scheidsrechters(s) te controleren en akkoord te bevinden.
13.8 Indien als gevolg van een foutieve invulling van het wedstrijdformulier of andere juryfouten een
wedstrijd of wedstrijdgedeelte opnieuw vastgesteld dient te worden, is de thuisspelende vereniging
verantwoordelijk voor alle hierop betrekking hebbende kosten, tenzij de aanwijzing heeft
plaatsgevonden door de voor de organisatie van de competitie(-wedstrijd) verantwoordelijke
instantie.
13.9 Bezwaren door verenigingen tegen het deelnemen van op het wedstrijdformulier vermelde
spelers moeten binnen 8 dagen na de wedstrijd worden ingediend bij het bondsbestuur. Het
bondsbestuur beslist op grond van dit reglement of deze bezwaren gegrond zijn. In geval van een
gerechtigd bezwaar zal het bondsbestuur strafbepalingen als genoemd in artikel E26 toepassen.
Ingangsdatum z.s.m.
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Advies AR reglementzaken:
Advies Bondsraad:
Advies Bondsbestuur:
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