Informatie voor verenigingen ten aanzien van vriendschappelijke wedstrijden en toernooien
In district Zuid II waren de aanstellingen voor vriendschappelijke wedstrijden gedelegeerd aan de Centrale
Organisatie van Voetbalscheidsrechters, afgekort de COVS. Hoewel dit formeel niet meer het geval is, wil
Scheidsrechtersvereniging Roermond u graag deze service blijven bieden.








U kunt voor vriendschappelijke wedstrijden en toernooien scheidsrechters aan vragen bij de
COVS- aansteller; in de regio Roermond is dat Wil Fransen voor het veldvoetbal.*)
Aanstellingen voor scheidsrechters voor competitie- en bekerwedstrijden hebben voorrang op het
leiden van vriendschappelijke wedstrijden.
Wij zullen zo veel mogelijk scheidsrechters aanstellen die tijdens de competitie op hetzelfde niveau
actief zijn. Een scheidsrechter mag geen wedstrijd aanvaarden die boven zijn niveau ligt.
Clubs kunnen scheidsrechters aanvragen voor vriendschappelijke wedstrijden tot het niveau van
e
reserve 2 klasse.
Aansteller houdt rekening met:
o De wensen van uw vereniging (voor zover mogelijk)
o Eventuele reiskosten, waarmee een club te maken krijgt
o Beschikbare scheidsrechters van het gewenste niveau
De aansteller informeert de vereniging tijdig welke scheidsrechter is aangesteld bij de
aangevraagde wedstrijd.



Procedure:
o De aanvraag dient (liefst schriftelijk of per e-mail) te geschieden bij de aansteller.
o De aanvraag dient uiterlijk vier dagen vóór de speeldatum van de wedstrijd binnen te zijn
(indien mogelijk eerder). Wij zullen zo flexibel mogelijk omgaan met speciale omstandigheden.
o Voor de oefenperiode voorafgaande aan de competitiestart vragen wij u het wedstrijdschema
(voor zover mogelijk) tijdig in te sturen, zodat de aansteller een juiste verdeling voor deze
drukke periode kan maken.
o Bij de aanvraag graag de volgende gegevens verstrekken:
= de wedstrijd
= de plaats van het speelveld c.q. sporthal (in het geval van zaalvoetbal)
= datum en aanvangsuur
= naam en telefoonnummer van de (wedstrijd)secretaris /ander contactpersoon.
o Wanneer een voetbalclub geen scheidsrechter toegewezen krijgt voor een wedstrijd of
toernooi, dan krijgt zij hiervan tijdig bericht van de aansteller, uiteraard omschreven met
argumenten.



Voor alle vriendschappelijke wedstrijden en wedstrijden in een of andere toernooivorm geldt, dat zij
gespeeld worden onder de reglementen van de KNVB. Ongeacht wat men onderling afspreekt, zijn
afwijkingen in de spelregels niet toegestaan. Eenmaal gegeven gele en rode kaarten zullen zonder
uitzondering doorgegeven dienen te worden aan de KNVB.
De scheidsrechter heeft recht op de geldende KNVB-vergoeding. Hogere vergoedingen mogen
door de scheidsrechter niet gevraagd worden.
Direct na afloop van de wedstrijd dient de declaratie van de scheidsrechter (vergoeding +
reiskosten) door de voetbalclub voldaan te worden. Desgewenst geschiedt dit tegen overhandiging
van een kwitantie.




*) Aanstellingen voor zaalvoetbal en mini-toernooien worden verzorgd door Piet Knoben.
De gegevens van de aanstellers vindt u op onze website.

