
Moerkerke, 15 maart 2009

Aanwezig : Declercq Carlos, D'hooge Monique, Vanhoute Wim, De Mey Franky, Francois Dayer en 

Braem Kristel.

Verontschuldigd: Mieke Schotte

 

1. Bekerwedstrijd BLD 04 't Botterken Baasrode - N. Dudzele.

De Clercq Nele (Baasrode) heeft meegespeeld, terwijl ze vroeger reeds meegespeeld heeft met de dames 

2de nationale.

Volgens competitiereglement A7. Beker van Vlaanderen, deelname bij de dames: Lagere afdeling; alle  

speelsters behalve diegenen die in de competite meespeelden in 1ste nationale dames en/of 2de nationale 

dames.

Deze beperking geldt enkel voor de beker en niet voor de competitie.

sanctie: deze wedstrijd wordt omgezet in 0 - 30 forfait omdat De Clercq Nele reeds meespeelde in 2de  

nationale dames en dus niet meer speelgerechtigd is voor de beker lagere.

Bijgevolg wordt de halve finale beker lagere dames van zondag 26 april om 13h30 op Varsenare; 

BLD 07 NS Dudzele - Robland Sint-Michiels.

2. Wedstrijd 2NA 7105 en 2NR 8105: H. Halle - GK Menen.

Er zijn onregelmatigheden gemeld in verband met deze wedstrijd. De beide wedstrijden werden gewisseld van

uur zonder toestemming van het Nationaal Sportcomité. Zia art. A9 verplaatsen van wedstrijden.

De uitspraak wordt verdaagd tot op de vergadering van 24 maart 2009.

3. Wedstrijd 1ND 1110: Sporting Brugge - Robland St.-Michiels.

Er werd door een lid van NSC vastgesteld voorwaarden voor het spelen van avondwedstrijden niet in orde waren. 

Voor bespreking van deze zaak verlaten Monique D'hooge en Francois Dayer als betrokken partij de vergadering.

zie art. 20 van het competitiereglement.

Art. 29 van de spelregels: de terreinafgevaardigde is lid van de thuisploeg en is verantwoordelijk voor de

materiële inrichting die nodig is om een wedstrijd normaal te laten verlopen.

Dit was hier duidelijk niet het geval, bijgevolg wordt een blaam gegeven aan de terreinafgevaardigde van Sporting,

Dhr. De Plancke Yvan. plus 10,00 € boete voor Sporting wegens niet in orde zijn van de materiële inrichting.

Vraag aan het Scheidsrechterscomité om de scheidsrechters aan te sporen om het attest voor de wedstrijd 

te controleren en te controleren of de voorwaarden gerespecteerd worden.

Indien de voorwaarden niet gerespecteerd zijn mag de scheidsrechter de wedstrijd niet laten doorgaan.

Verslag: Franky De Mey
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