
WEDSTRIJDFORMULIER en
SCHEIDSRECHTERSRAPPORT  

Op de wedstrijddag zenden aan: Vereniging

Adres secr   

Postcode

Woonplaats

 

  -  

Speeldatum:  

Sporthal/veld:

In:

Categorie:

Klasse / Poule:  / 

Competitie:

SCORE

THUISCLUB

BEZOEKERS

Ruststand Eindstand Na 1e verl. Na 2e verl. Na strafworpen

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

Speltype:

Dit formulier moet volledig ingevuld en altijd ondertekend na de wedstrijd aan de teamverantwoordelijke van de tegenpartij worden overhandigd.

Aanvangstijd: Tel: 

Rel.code Voornaam 
voluit

Achternaam Rug
nr.

W 2 2 2 Diskw. Def.
Uitsl.

TP Doelptn ¹)

SAMENSTELLING TEAM

Naam scheidsrechter 1

Naam scheidsrechter 2   

Secr./Tijdwaarnemer 1

Secr./Tijdwaarnemer 2

Gereden door:   

rel.code

rel.code

rel.code

rel.code

Aantal km:  

handtekening:

handtekening:

TOESCHOUWERSAANTAL

REISKOSTEN ONTVANGEN JA NEEN

Handtekening ²)

teamverantwoordelijke:  

___________________________
___

___________________________
___

___________________________
___

___________________________
___

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

handtekening:

handtekening:

_______________________

_______________________

_______________________

_________________________________ _______________________

_______________________

W = waarschuwing  2 = 2 min. uitsluiting   Diskw. = diskwalificatie   Def. uitsl. = definitieve uitsluiting
1) Verplicht voor ere en 1e divisie teams   2) Bij C-jeugd, D-jeugd en/of mini's mag ook getekend worden door coach c.q. begeleider

NHV 050601

Barry
Typewritten Text
HV Orion Rucphen

Barry
Typewritten Text
Vlettevaart 62

Barry
Typewritten Text
4715 EX

Barry
Typewritten Text
Rucphen



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINITIEVE UITSLUITING 2) 

Rugnr.   Naam     Reg.Nr   wegens gewelddadigheid binnen de speeltijd (16:9) 

Rugnr.    Naam        Reg.Nr    wegens gewelddadigheid binnen de speeltijd (16:9) 

Wedstrijd afgelast wegens: 

Wedstrijd gestaakt na   minuten in de    helft,wegens: 

                          1) 

Stand bij staken                      in het voordeel van:  

DISKWALIFICATIE 2)  
Rugnr._________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 gewelddadigheid 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) 

 

MEDEDELINGEN over de aan de voorzijde vermelde wedstrijd 
 (uitsluitend in te vullen door de scheidsrechters) 

BIJZONDERHEDEN 3) Geen/wel 4)  (bij onregelmatigheden 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  

Teamverantwoordelijke thuisspelende team   Teamverantwoordelijke uitspelende team 

1) Beide verenigingen dienen binnen 7 dagen rapport te verzenden naar de V.S.P.C. 
2) De vereniging dient binnen 7 dagen een rapport te zenden naar de V.S.P.C. 
3) Ook de verantwoordelijke official mag in dit gedeelte aantekeningen, opmerkingen of protesten plaatsen. 
4) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
Rugnr._________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 gewelddadigheid 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) 

 


	Wedstrijdformulier_voorzijde
	Wedstrijdformulier_achterzijde



