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SCHEIDSRECHTERSVERSLAG
In geval van uitsluiting van spelers of in geval van incidenten, dit verslag opmaken en binnen de 24 uren verzenden naar het bevoegd
Provinciaal Comité, wanneer het gaat om een wedstrijd tussen ploegen van lagere afdelingen uit dezelfde provincie, of aan het
Sportcomité, Disciplinaire Zaken, voor al de andere gevallen.
OPMERKING - Voor de beantwoording van het merendeel der vragen, volstaat het de passende vermeldingen aan te kruisen.

Wedstrijd (afdeling en reeks) :
Tussen :
Terrein :
Datum :
Scheidsrechter (naam en voornaam) :
(Volledig adres) :
1ste Assistent-scheidsrechter (naam en voornaam) :
(Volledig adres) :
2de Assistent-scheidsrechter (naam en voornaam) :
(Volledig adres) :
Vierde official (naam en voornaam) :
(Volledig adres) :
Uitslag van de wedstrijd :

ten voordele van :

Terreinafgevaardigde (naam, voornaam en geboortedatum) :
Ploegafgevaardigde : bezoekende club (idem) :

A - UITSLUITING VAN SPELERS
1ste uitgesloten speler (naam en voornamen) :
Geboortedatum :
Club :
Geef een bondige uiteenzetting van de oorzaken van de uitsluiting

Op welk ogenblik van de wedstrijd werd deze speler uitgesloten ?
Heeft de uitgesloten speler onmiddellijk gehoorzaamd aan het bevel tot uitsluiting?
JA /
NEEN
In geval van weigering, tengevolge van welke tussenkomst heeft de uitgesloten speler het veld verlaten ?
2de uitgesloten speler (naam en voornamen) :
Geboortedatum :
Club :
Geef een bondige uiteenzetting van de oorzaken van de uitsluiting

Op welk ogenblik van de wedstrijd werd deze speler uitgesloten ?
Heeft de uitgesloten speler onmiddellijk gehoorzaamd aan het bevel tot uitsluiting?

JA /

NEEN

In geval van weigering, tengevolge van welke tussenkomst heeft de uitgesloten speler het veld verlaten ?

3de uitgesloten speler (naam en voornamen) :
Geboortedatum :
Club :
Geef een bondige uiteenzetting van de oorzaken van de uitsluiting

Op welk ogenblik van de wedstrijd werd deze speler uitgesloten ?
Heeft de uitgesloten speler onmiddellijk gehoorzaamd aan het bevel tot uitsluiting?

JA /

NEEN

In geval van weigering, tengevolge van welke tussenkomst heeft de uitgesloten speler het veld verlaten ?

B - INCIDENTEN
Beschrijf de incidenten (zonder persoonlijk commentaar)

C - HOUDING VAN HET PUBLIEK

Hoe was het gedrag van het publiek ?
GOED /
REDELIJK /
SLECHT
Hebben er zich laakbare feiten voorgedaan ?
JA /
NEEN
Kunt u bevestigen of ze voornamelijk vanwege aanhangers van een bepaalde club afkomstig waren?
JA /
NEEN
Zo ja, geef de naam van de club :
Heeft de bezochte club alles gedaan wat mogelijk was om u in de uitoefening van uw functie bij te staan en de
orde te handhaven ?
JA / NEEN
Is het publiek op het terrein gekomen na het eindsignaal van de wedstrijd ?
JA /
NEEN
D - ONKOSTEN VAN DE SCHEIDSRECHTERS TEN GEVOLGE VAN DE INCIDENTEN

Heeft u onkosten gehad ?

JA /

NEEN

In bevestigend geval gelieve binnen de 8 dagen een onkostennota, gestaafd met bewijsstukken, b.v. dokterskosten min
aftrek tussenkomst mutualiteit, aan het comité te laten geworden.
Datum :

