No-show regeling scheidsrechters HC NOVA
Sinds de start van dit seizoen is het – om diverse redenen – te vaak voorgekomen dat er geen of niet
tijdig scheidsrechters aanwezig zijn om te fluiten bij onze wedstrijden.
Daarom heeft de ALV besloten tot het instellen van een Arbitrage beleidsplan met als onderdeel een
sanctieregeling ook wel genoemd 'no show regeling'. De regeling beoogt om de
verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen van HC NOVA duidelijk vast te stellen.
De no-show regeling houdt in dat er sancties volgen indien een scheidsrechter niet (of te laat)
verschijnt om de aan hem/haar toegewezen wedstrijd te fluiten. De regeling geldt voor alle senioren
(muv Trimleden) en junioren van de A,B en C jeugd.
Verantwoordelijkheden TC
De planning van de wedstrijden geschiedt zo zorgvuldig mogelijk, dwz dat er wordt gekeken naar
hetgeen een scheidsrechter aankan. Tevens wordt uiterlijk 10 dagen van tevoren bekend gemaakt
wanneer welke scheidsrechters zijn aangewezen om te fluiten (via een individuele mail en via de HC
NOVA website) zodat tijd over is om eventueel iets te regelen.
Als door omstandigheden de aanwijzing binnen 10 dagen plaatsvindt, dienen deze
scheidsrechteraanwijzingen door de scheidsrechtercommissie te worden gecoördineerd. Er kunnen
dan geen sancties worden opgelegd.
Verantwoordelijkheid scheidsrechters
Wanneer je als scheidsrechters bent aangewezen is het je eigen verantwoordelijkheid om op tijd voor
de betreffende wedstrijd aanwezig te zijn. Via de link in de aanwijzingsmail moet een scheidsrechter
zijn/haar aanwezigheid melden.
Afmelden kan alleen onder gelijktijdig aanwijzen en noemen van een vervanger. Dit kan bij de
scheidsrechtercommissie via mailadres: arbitrage@hcc-heerlen.nl. Ook de vervanger moet de
aansluitend verkregen aanwijzingsmail bevestigen.
De TC zorgt niet voor een vervanger! Het niet regelen van een vervanger of het niet komen opdagen
van een vervanger staat gelijk aan het niet afgemeld hebben of wegblijven. Een ‘niet werkende mail’ is
geen geldige reden om niet te verschijnen.
Sancties
Bij het niet (of te laat) verschijnen zonder afmelding (en zonder geldige reden) volgt automatisch de
aanwijzing voor het fluiten van een twee wedstrijden (1 x inhaal + 1 x sanctie). Tevens zal de coach
van het team op de hoogte worden gebracht.
Bij het voor de tweede keer in een seizoen niet (of te laat en zonder geldige reden) verschijnen zonder
afmelding volgt automatisch een schorsing voor de eerst volgende thuiswedstrijd. De coach zal
hiervan op de hoogte worden gebracht.
Algemeen
Eventuele sancties kunnen effect hebben op de wedstrijden. Het is aan te bevelen dat coaches van
junioren teams een oogje houden op de scheidsrechterindeling van hun spelers. Maar let op, ook die
coaches regelen geen vervanger. Het probleem blijft derhalve bij de betreffende speler. Als een
speler/speelster in gebreke blijft, benadeelt hij/zij het eigen team.
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