Informatie m.b.t. aanvragen oefenwedstrijden seizoen 2020-2021

Om alles in goede banen te leiden hebben de wedstrijdsecretarissen richtlijnen opgesteld
voor het aanvragen en het melden van oefenwedstrijden.
Lees dit eerst goed door voor je wedstrijden met een tegenstander afstemt!
Doordat het 3e veld wordt gerenoveerd en de komende maanden niet beschikbaar is zijn er
doordeweeks bijna geen uitwijk mogelijkheden voor trainende teams. Hierdoor hebben
trainingen prioriteit boven een oefenwedstrijd. In goed onderling overleg tussen de trainers
kan hiervan worden afgeweken.
Plan de oefenwedstrijd doordeweeks en op zaterdag bij voorkeur bij de beoogde
tegenstander. Naast dat we bijna geen uitwijk mogelijkheden hebben sparen we hiermee ook
de grasvelden waarmee we nog het hele seizoen moeten doen!
Thuiswedstrijden zijn beperkt mogelijk op zaterdag, kijk voor je een wedstrijd wilt organiseren
eerst even in het wedstrijdprogramma op de website of het programma het toelaat om een
thuiswedstrijd te spelen.

In de praktijk:
Bij het organiseren van een oefenwedstrijd zijn drie partijen betrokken.
1) De leiding van het VV Tricht team
2) De Tegenstander
3) Wedstrijdsecretaris VV Tricht
De procedure is:

Uitwedstrijd:

De leiding van het VV Tricht team meld een Uit oefenwedstrijd aan bij de wedstrijdsecretaris
door naar wedstrijdsecretaris@vvtricht.nl te mailen.
Vermeld in deze mail je naam, telefoonnummer, team incl. leeftijdsklasse, datum en tijd en
tegenstander incl. leeftijdsklasse.
Na verwerking van je mail wordt de wedstrijd getoond op de website vvtricht.nl , voetbal.nl en
de wedstrijdzaken app.
Mocht de wedstrijd onverhoopt niet door kunnen gaan dan dient de leiding van het VV Tricht
team de tegenpartij en de wedstrijdsecretaris VV Tricht hiervan tijdig op de hoogte te stellen.
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Thuiswedstrijd:
De leiding van het VV Tricht team vraagt een Thuis oefenwedstrijd aan bij de
wedstrijdsecretaris door naar wedstrijdsecretaris@vvtricht.nl te mailen.
Vermeld in deze mail je naam, telefoonnummer, team incl. leeftijdsklasse, gewenste datum
en tijd en tegenstander incl. leeftijdsklasse en contactgegevens van de tegenstander.

De wedstrijdsecretaris Senioren beoordeelt de aanvraag. Hij heeft het totaaloverzicht over
alle aanvragen, ook die van de Jeugd.
De wedstrijdsecretaris Senioren beoordeeld de aanvraag na eerst overleg te hebben
gepleegd met de consul/ veldbeheerder.
De wedstrijdsecretaris Senioren of Jeugd accordeert de aanvraag of koppelt noodzakelijke
afwijkingen terug aan de aanvrager.
Bij een akkoord van alle partijen wordt de wedstrijd getoond op de website vvtricht.nl,
voetbal.nl en de wedstrijdzaken app.
De leiding van het VV Tricht team regelt zelf een scheidsrechter. Zodra de scheidrechter
bekend is en het gemeld is aan de wedstrijdsecretaris, wordt de scheidsrechter zichtbaar op
de website de wedstrijdsecretaris VV Tricht vvtricht.nl, voetbal.nl en de wedstrijdzaken app.
De scheidsrechter kan na de wedstrijd het wedstrijdformulier invullen via de Wedstrijdzaken
app, hierdoor wordt de uitslag zichtbaar op de site.
In feite is deze oefenwedstrijd " dan pas rond".
Mocht de Thuis wedstrijd onverhoopt niet door kunnen gaan dan dient de wedstrijdsecretaris
VV Tricht de leiding van het VV Tricht team en de tegenpartij hiervan tijdig op de hoogte te
stellen.
Met vriendelijke groet,
Wedstrijdsecretaris Senioren:
Patrick Baauw
wedstrijdsecretaris@vvtricht.nl
Wedstrijdsecretaris Jeugd O14 t/m O19:
Marcel Stam ‘
wedstrijdsecretaris@vvtricht.nl
Wedstrijdsecretaris Jeugd O7 t/m O13:
Wim Walderveen ‘
wedstrijdsecretaris@vvtricht.nl
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