Controle van de documenten voor de wedstrijd
Art. PCD 15.

Rechten en plichten van de scheidsrechters

De vergunningen van de aanwezige spelers eisen en nazien evenals de lijst(en) van de
ingeschreven spelers.
Art. PCD 16. Administratieve formaliteiten voor de wedstrijd
Te gebruiken
Indien het document ontbreekt
Functies
documenten
Beslissing
Aanduiding
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SP ELER
- vergunning van de club
mag spelen
L
Lid van de club
- identiteitskaart
mag spelen
I
- medisch getuigschrift
mag spelen
A
- naam ontbreekt op de spelerslijst
mag spelen
R
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPELER versterking
- vergunning
mag spelen
L
Tornooi of vriendenwedstrijd
- identiteitskaart
mag spelen
I
- medisch getuigschrift
mag spelen
A
- schriftelijke toelating van de club waaraan hij aangesloten is
mag niet spelen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COACH & ASS. COACH
- vergunning van de club
mag coachen
L
Lid van de club
- identiteitskaart
mag coachen
I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COACH & ASS. COACH
- vergunning A (nat. afd.)
mag coachen
L
- vergunning B (prov. of dames)
mag coachen
L
- vergunning C (jeugdploegen)
mag coachen
L
- identiteitskaart
mag coachen
I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEGELEIDER
- vergunning van betrokken club
mag niet op de bank plaatsnemen
Op de bank
- identiteitskaart
mag plaatsnemen
I
GENEESHEER EN KINE
- vergunning van eender welke club mag niet op de bank plaatsnemen
Op de bank
- identiteitskaart
mag plaatsnemen
I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERREINAFGEVAARDIGDE - vergunning van betrokken club
mag officiëren
L
Meerderjarig en armband
Zie beperking PCD 28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAFELOFFICIEEL
- vergunning van eender welke club mag officiëren
L
Niet aangeduid door de Federatie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPMERKINGEN:

1. Vergunning en medisch getuigschrift: fotokopie toegelaten.
2. Identiteitskaart: paspoort of attest van verlies/diefstal toegelaten.
3. Aantekening @L@, “I” of @R@: aanduiding op de keerzijde van het wedstrijdblad: naam, voornaam,
geboortedatum, volledig adres en handtekening van de betrokkene.
4. Indien de vergunningen van alle spelers of indien de medische attesten van alle spelers
ontbreken, dan noteert de scheidsrechter hetzij een @A@ of een @L@ naast de naam van elke speler en
enkel de kapitein noteert zijn naam, voornaam, geboortedatum en adres op de keerzijde van het
wedstrijdblad, gevolgd door zijn handtekening.
5. Indien de spelerslijst ontbreekt, aantekening “R” achter de naam van de club en de kapitein op de keerzijde
van het wedstrijdblad zijn gegevens vermelden alsook zijn handtekening plaatsen.

