Procedure Scheidsrechterpoule
Route 1: Tijdig aangeven verhindering
1. Indien je niet binnen je eigen team een vervanger kunt vinden voor je fluitbeurt kun je
een verzoek indienen bij de scheidsrechterpoule om jouw fluitbeurt over te nemen.
Voor de jeugd geldt dat degene die het overneemt maximaal 1 leeftijdsklasse hoger moet
zitten als de wedstrijd die hij/zij vervangt. Dus een B speler kan maximaal tot en met de
C een wedstrijd vervangen.
Dit dient uiterlijk woensdag voorafgaand aan je fluitbeurt met een appje doorgegeven
te worden aan de arbitrage commissie via 06-833 946 36.
2. Jouw verzoek wordt ingediend bij de scheidsrechterpoule. Degene in de
scheidsrechterpoule mag uiteraard zelf bepalen of hij aan dit verzoek wil en/of kan
voldoen.
3. Indien iemand van de poule jouw fluitbeurt kan overnemen, ontvang je hiervan een
appje van de vervangende scheidsrechter.
4. Totdat je fluitbeurt is bevestigd door iemand van de scheidsrechterpoule ben je nog
verantwoordelijk voor je fluitbeurt. Als de fluitbeurt wordt overgenomen, ontvang je
van de betreffende scheidsrechter (uit de scheidsrechterpoule) een Tikkie om te
betalen. Als je hebt betaald, is het definitief rond en wordt de scheidsrechter die het
overneemt, vanaf dat moment verantwoordelijk voor die wedstrijd.
5. Stuur de vervangende scheidsrechter de wedstrijdcode voor het invullen van het
DWF.
6. De vergoeding voor een scheidsrechter uit de poule voor het overnemen van een
fluitbeurt is € 10,- voor jeugdleden en € 15,- voor senioren.
7. Indien er geen scheidsrechter beschikbaar is uit de poule, blijf je zelf verantwoordelijk
voor de fluitbeurt!
Route 2: Niet op komen dagen op de dag van de wedstrijd. Teams staan op het veld,
zonder scheidsrechter.
Het kan helaas ook voorkomen dat op zaterdag of zondag een scheidsrechter ook na
telefonisch contact niet op komt dagen. Dan wordt een persoon in de
scheidsrechterpoule gebeld door de zaterdag- of zondagdienst van de vereniging. Zij
proberen op dat moment nog een vervanging te vinden voor de wedstrijd. Degene die
niet op komt dagen betaalt altijd het bedrag aan degene die het overneemt. De
scheidsrechter uit de scheidsrechterpoule stuurt een Tikkie naar de scheidsrechter die
niet is komen opdagen.

Tarieven
De tarieven voor het doorverkopen zijn € 10,- voor jeugdleden en € 15,- voor senioren.
Is er een sanctie als ik niet kom fluiten?
Wanneer je ingedeeld bent en je komt niet opdagen dan zijn hier consequenties aan
verbonden. De club regelt dan een vervangende fluiter uit de Scheidsrechterpoule
waarvoor je een vergoeding moet betalen. Jij ontvangt van de vervangende
scheidsrechter een Tikkie. De coach wordt hiervan ook op de hoogte gebracht.

