Gewijzigde Instructie voor waterpoloverenigingen
Inleiding
Met ingang van het nieuwe seizoen 2013/2014 wordt het nieuwe tuchtsysteem ingevoerd. Met
deze modernisering versnellen we het proces te om te komen tot vervolging (‘Lik op stuk’).
De snelheid van het doorlopen van de procedure is niet alleen afhankelijk van het werk van de
tuchtcommissie en bondsbureau, maar ook afhankelijk van de scheidsrechter en de
medewerking van de vereniging. In het kort gezegd, verloopt het proces als volgt;
De tuchtrechter, respectievelijk de tuchtcommissie komt donderdag na de wedstrijd in zitting
bijeen en komt dan in de regel tot een uitspraak. Uitsluitend tegen de uitspraak van de
Tuchtcommissie kan men in beroep gaan, maar hangende de beroepszaak, blijft de schorsing
gehandhaafd, tenzij de Commissie van Beroep in zwaarwegende gevallen anders oordeelt.
Om tot uitspraak te komen moet de tuchtrechter/tuchtcommissie in het bezit zijn van:




Rapport van de scheidsrechter
Het wedstrijdformulier
Verweerschrift

Tuchtrechter (verbaal wangedrag)

Wanneer er sprake is dat een speler/speelster een UMV/UMV4 en de (ass.)coach een
rode kaart heeft opgelopen moet de thuisspelende vereniging de betreffende
competitieleider z.s.m. maar uiterlijk de maandag na de wedstrijd hierover informeren
door het digitaal inzenden van het betreffende wedstrijdformulier.

De vereniging moet het betreffende lid wijzen op de komende zaak en aangeven dat er
een mogelijkheid tot verweer bestaat. Dit verweerschrift kan enkel via de portal worden
ingediend en moet uiterlijk de woensdag (voor 23,59 uur) na de wedstrijd zijn
ontvangen.

De vereniging ontvangt in de regel uiterlijk vrijdag de uitspraak. Er is geen beroep
mogelijk tegen de uitspraak van de Tuchtrechter

Bij een UMV zal de scheidsrechter een rode kaart tonen aan de speler of (ass.)coach
waardoor de speler of (ass.)coach weet dat hij/zij de volgende speelronde niet mee mag
doen. Tenzij er geen rapport door de scheidsrechter is ingestuurd, dan blijft men
speelgerechtigd of werkzaam als coach, tot het rapport wel is ingestuurd.

Als er schriftelijk verweer wordt gevoerd door de speler/speelster of (ass.)coach, zal de
Tuchtrechter oordelen over de handhaving van de straf of vrijspraak.

De vereniging dient zorg te dragen voor communicatie over de uitspraak met de
desbetreffende speler/speelster of (ass.)coach door op vrijdag het verenigingsportaal
altijd te controleren, conform reglement B2.4.
Tuchtcommissie (fysiek wangedrag)

Wanneer er sprake is dat een speler/speelster een UMV/UMV4 en de (ass.)coach een
rode kaart heeft opgelopen moet de thuisspelende vereniging de betreffende
competitieleider z.s.m. maar uiterlijk de maandag na de wedstrijd hierover informeren
door het digitaal inzenden van het betreffende wedstrijdformulier.

De vereniging moet het betreffende lid wijzen op de komende zaak en aangeven dat er
een mogelijkheid tot verweer bestaat. Dit verweerschrift kan enkel via de portal worden
ingediend en moet uiterlijk de woensdag (voor 23,59 uur) na de wedstrijd zijn ontvangen.

Bij een UMV/UMV4 zal de scheidsrechter een rode kaart tonen aan de speler/speelster,
waardoor de speler/speelster weet dat hij/zij de volgende speelronde niet mee mag doen.

Bij wangedrag door de (ass.)coach, zal de scheidsrechter een rode kaart tonen aan de
(ass.)coach, waardoor de (ass.)coach weet dat hij/zij de volgende speelronde niet mee
mag doen.

De vereniging ontvangt de dag na de zitting (uiterlijk vrijdag) de uitspraak. De beklaagde
kan tegen deze uitspraak van de Tuchtcommissie in beroep gaan, indien men tijdig
verweer heeft gevoerd “zie artikel L 18 van het Tuchtreglement”. Dit beroep moet binnen
5 werkdagen na de uitspraak ingediend worden bij de Commissie van Beroep.



De vereniging dient zorg te dragen voor communicatie over de uitspraak met de
desbetreffende speler door op de vrijdag het verenigingsportaal altijd te controleren,
conform reglement B2.4.
Instructie voor jurytafel / verenigingen

Wat te doen bij UMV/UMV4 ( RODE kaart)?
 Wordt er tijdens de wedstrijd een rode kaart gegeven aan een speler/speelster,
noteer dan dit als UMV of UMV4.


Wordt er tijdens de wedstrijd een rode kaart gegeven aan een (ass)coach, noteer dan
een kruisje in het desbetreffende vakje achter de naam van de (ass)coach.



De scheidsrechter controleert het wedstrijdformulier na afloop van de wedstrijd



Heeft de scheidsrechter een UMV/UMV4 en of rode kaart gegeven wegens
wangedrag dan dient hij/zij ten alle tijden een rapport in te dienen via het digitaal
systeem.



Heeft de scheidsrechter een UMV gegeven wegens spelregeltechnische fout dan
noteert hij in het vak Opmerkingen: GEEN RAPPORT + capnummer



In het geval dat de scheidsrechter noteert dat RAPPORT VOLGT, is de
thuisspelende vereniging verplicht het wedstrijdformulier in te scannen en uiterlijk
00:00 uur de dag volgend op de wedstrijd per e-mail te versturen naar de
desbetreffende competitieleider.

