WIJZIGING PLOEGOPGAVE

Gegevens vereniging:
Naam vereniging:
Naam polosecretaris:
Verzoek om terugplaatsing van:
Naam speler/speelster:
Startnummer:
Huidige team en klasse:
Gegevens nieuwe team:
Teamnummer: Heren/Dames 1, 2, 3, 4, 5, 6
Niveau:
Bond/District/Kring
Klasse:
____________

Reden van dit verzoek:

Onderstaande slechts invullen als er tot op de datum van het verzoek nog geen spelers/speelsters meer dan vijf
wedstrijden in bovengenoemd team zijn ingevallen. Het team behoort te allen tijde uit minimaal negen vaste
spelers/speelsters te bestaan.
Gegevens speler/speelster, welke de ploegopgave compleet maakt:
Naam speler/speelster:
Startnummer:
Huidige team:
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Deze ruimte niet beschrijven
Binnengekomen op
Verzoek
Cc:

-

:
: akkoord met ingang van:………………………………………………………………….
: Afgewezen, omdat…………………………………………………………………………

competitieleider van District I, II, III, IV, V
competitieleider van Kring …………………………………..

Ploegopgave:
Regel 1.2:

De ploegopgave kan maandelijks worden gewijzigd. Een verzoek tot wijzigen dient schriftelijk te
worden ingediend. Er is toestemming nodig van de Competitieleider. Een wijziging van de
ploegopgave gaat in, mits hiervoor toestemming wordt verleend na het verstrijken van de gehele
maand, gerekend vanaf de datum waarop het verzoek tot wijziging op het Bondsbureau is
ontvangen.
Terugplaatsen naar een hoger team is eerst mogelijk na één maand. Voor het terugplaatsen van
een speler/speelster naar een hoger team is wederom schriftelijk toestemming noodzakelijk. De
competitieleider heeft het recht het verzoek te weigeren. Eventuele toestemming gaat wederom
pas in na het verstrijken van de gehele maand, gerekend vanaf de dag waarop het verzoek tot
wijzigen op het Bondsbureau is ontvangen. Dit betekent dat een teruggeplaatste speler/speelster in
de periode dat hij/zij is teruggeplaatst niet mag uitkomen in een hoger team volgens de geldende
invallersregeling.
Wij gaan ervan uit dat de verenigingen hun 9 sterkste spelers voor hun eerste team zullen
opgeven. Een ploegopgave waaruit blijkt, dat bovenstaande niet het geval is, kan worden
geweigerd.

Voorbeeld 1:

Voor speler A uit H 1 wordt op 20 oktober een verzoek ingediend om teruggeplaatst te mogen
worden naar H 3.
Dit verzoek gaat, na toestemming, in op 20 november.
Tot de datum 20 november blijft speler A gerechtigd uit te komen voor H 1.
Na 20 november mag speler A uitsluitend uitkomen voor H 3; invallen in H 1 of
H 2 is dus niet toegestaan.

Voorbeeld 2:

Indien speler A per 1 februari weer uit wil komen voor H 1 is dit mogelijk indien het verzoek op 1
januari is ingediend en hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.

Toepassing:

Deze regeling is bestemd voor spelers/speelsters, die om belangrijke redenen gedurende een
lange periode niet in de gelegenheid zijn in hun eigen team uit te komen in verband met studie,
langdurige afwezigheid, ernstige blessure of de daaraan verbonden herstelperiode, enz.
Betekent het terugplaatsen van een speler/speelster dat de vaste ploegopgave uit minder dan
negen spelers/speelsters gaat bestaan, dient voor compensatie te worden zorg gedragen.

