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Protocol wedstrijddoorgang bij slechte weersomstandigheden
Naar aanleiding van de omstandigheden in het verleden, heeft het bestuur hierbij een protocol vastgelegd hoe
te handelen in het geval van (dreigende) slechte weersomstandigheden die het vervoer van en naar competitiewedstrijden
mogelijk gevaarlijk maken. Uitgangspunt is het beleid van het KNKV.
1) Zodra zich bovengenoemde weersomstandigheden dreigen voor te doen, nemen voorzitter en andere bestuursleden
contact met elkaar op om de situatie te bespreken.
2) Zo nodig hebben zij op vrijdagavond en zaterdag om de paar uur structureel overleg om de noodzakelijke beslissingen te
nemen.
a)

Zij gaan na of er sprake is of mogelijk komt van ‘een oproep op radio en televisie om “alleen aan het verkeer deel te
gaan nemen indien dit strikt noodzakelijk is”.’

b) De weerssituatie met in het achterhoofd de geplande tijdstippen en locaties van de uitwedstrijden worden regelmatig
geraadpleegd.
c)

Indien TOP een bus heeft besteld, wordt ook contact opgenomen met de busmaatschappij over het al dan niet
doorgaan van de busreis.

3) Bovengenoemde bestuursleden zorgen ervoor dat er personen (bijvoorbeeld van TC-J, wedstrijdsecretariaat en/of zijzelf) op
zaterdag in de kantine aanwezig zijn op het moment dat de ploegen vertrekken, om:
a)

ouders voor te lichten over het beleid

b) zo nodig te zorgen voor correcte afmeldingen bij clubs en/of scheidsrechters
c)

afmeldingen van andere ploegen die niet naar Wasbeek / Korf komen aan te nemen.

4) Indien het KNKV de wedstrijden aflast, wordt dit ook z.s.m. op de website of via social media gepubliceerd.
5) Indien geboekte busreizen niet doorgaan wordt dit z.s.m. op de website of via social media gepubliceerd.
6) Indien een ploeg laat weten dat ze niet naar in de Korf/Wasbeek komen, moet dit z.s.m. aan de aanwezigen in de kantine
worden doorgegeven. Dit wordt ook z.s.m. op de website of via social media van TOP gepubliceerd. Ook worden de coach en
scheidsrechter van TOP telefonisch geïnformeerd, dat de wedstrijd niet door gaat. Het niet doorgaan van de wedstrijd wordt
ook aangetekend in de map van of bekend gemaakt bij de zaalwacht.
7) Als het KNKV niets aflast, maar de weersomstandigheden zijn dermate slecht, dan :
a)

gaan alle thuiswedstrijden in de Korf/Wasbeek altijd door. De tegenstander dient een afweging te maken of ze wel of
niet komen.

b) geldt voor de junioren/ aspiranten/pupillen (m.u.v. A1, B1, C1 en D1). Als de ouders/coaches het onverantwoord
vinden om te rijden, dan gaat de wedstrijd niet door en moet het afgemeld worden bij de desbetreffende club.
c)

geldt voor de senioren (m.u.v. 4, 3, 2 en 1). Als zij het onverantwoord vinden om te rijden, dan gaat de wedstrijd niet
door en moet het afgemeld worden bij de desbetreffende club.

d) geldt voor TOP 1, 2, 3, 4, A1, B1, C1, en D1, dat wanneer de ouders/coaches of zij zelf het onverantwoord vinden om
te rijden, dan gaat de wedstrijd niet door en moet het afgemeld worden bij de desbetreffende club en de aangewezen
scheidsrechter. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele tuchtrechtelijke sancties door het KNKV.

Beleid KNKV Uitval van wedstrijden als gevolg van slechte weersomstandigheden.
In alle gevallen staat de veiligheid van de sporters en eventuele begeleiding voorop. Het is daarmee ook de verantwoordelijkheid
van de verenigingen, sporters, scheidsrechters zelf om al dan niet af te reizen. Bij twijfelachtige weersomstandigheden is het
belangrijk om goed voor te bereiden. Hoe laat vertrekt de tegenstander? Hoe laat vertrekt de scheidsrechter? Op die manier
kunnen er goede afwegingen worden gemaakt en voorkomen we dat mensen onnodig of onverantwoord afreizen.
Beleid voor algehele afgelasting
Weersomstandigheden kunnen qua plaats, regio maar ook tijd gedurende de dag erg verschillen. Denk hierbij aan
omstandigheden die in het zuiden compleet anders kunnen zijn dan in het noorden of tussen ’s ochtends vroeg en ’s middags al
vrij fors uiteenlopen. Dit betekent dat in het ene gedeelte van het land prima gespeeld kan worden terwijl in een ander gedeelte
dit totaal onverantwoord is. Daar komt bij dat een algehele afgelasting ook veel wedstrijden kan treffen die wel gespeeld kunnen
worden. Gevolg hiervan is dat er onnodig kosten voor de verenigingen worden gemaakt als gevolg van extra zaalhuur of
onnodig belasting van vrij geplande weekenden. Om deze redenen zal het KNKV niet snel overgaan tot een algehele afgelasting
maar geeft het KNKV wel adviezen en beleid af hoe met slechte weersomstandigheden om te gaan. Hieronder wordt ook verder
uitgelicht wat de praktische gevolgen zijn bij het niet afreizen naar of doorgaan van een wedstrijd.
Bron: http://www.knkv.nl/competitie/algemene-info/beleid-bij-slecht-weer/

