Versturen van wedstrijdbladen!
Landelijke Interclub
Vanaf het seizoen 2014‐2015 moet er geen wedstrijdblad meer verzonden worden naar de
interclubleider.
Wat moet dan wél gebeuren?
1. Er moeten steeds twee originele wedstrijdbladen ingevuld en ondertekend worden, één door
en voor de thuisploeg, één door en voor de bezoekers.
De originele wedstrijdbladen (gemaakt met het programma D’hulst), met eventueel
voorbehoud en opmerkingen, worden door beide clubs tot het einde van het aan gang
zijnde seizoen én het daaropvolgend seizoen bewaard.
2. De thuisploeg zorgt ervoor dat het gedetailleerde wedstrijdblad onmiddellijk na de wedstrijd
wordt geüpload in de competitiesite (Frenoy), digitaal of manueel.
Na de upload kan er geen wijziging meer aangebracht worden aan het wedstrijdblad.
Wijzigingen kunnen alleen aangebracht worden door de interclubleider.
3. Opmerkingen en eventueel voorbehoud, zoals genoteerd op het originele wedstrijdblad,
dienen binnen de 48 uren na het einde van de wedstrijd per mail overgemaakt te worden
aan de interclubleider én de tegenpartij.
4. Indien er officiële scheidsrechters aanwezig zijn, is de thuisploeg verantwoordelijk voor de
upload in de competitiesite (Frenoy).
In geval van gele en of rode kaarten, ook te vermelden op het originele wedstrijdblad, moet
de (officiële) hoofdscheidsrechter daarvan melding maken aan de interclubleider.
5. Wat indien er toch geen digitaal wedstrijdblad gemaakt wordt?
Het manueel gemaakt wedstrijdblad wordt dan in drievoud opgemaakt. De wedstrijdbladen
worden door de hoofdscheidsrechter en beide kapiteins ondertekend.
Bezochten en bezoekers krijgen elk een kopie en bewaren de kopie gedurende twee
seizoenen. Het originele wedstrijdblad wordt naar de interclubleider verzonden, onmiddellijk
na de wedstrijd.
De thuisploeg is er verantwoordelijk voor om alle gegevens van het wedstrijdblad
onmiddellijk na de wedstrijd in de competitiesite (Frenoy) in te brengen, ook alle details.

6. De desbetreffende boeten zijn van toepassing volgens de bestaande boetenlijst.
Een kopie van de originele wedstrijdbladen kunnen ten allen tijde opgevraagd worden, om
controle uit te voeren op de authenticiteit van dat blad.
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