Protocol stakingen en protesten
1.

Protocol hoe verder te gaan bij gestaakte wedstrijden
a. Bij gestaakte wedstrijden moet, in die gevallen waar een klacht als gevolg van een vorm van
wangedrag is ingediend, de tuchtcommissie een uitspraak doen.
b. Naar aanleiding van de uitspraak van de tuchtcommissie zal de competitieleider een beslissing
nemen betreffende het al dan niet over- of uitspelen van de wedstrijd.
c. Wanneer winst niet meer mogelijk is, kan worden besloten het over- of uitspelen achterwege te
laten. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer er met nog enkele minuten te spelen een stand
op het scorebord staat met een groot verschil in doelpunten tussen beide ploegen.
d. De competitieleider kan ook besluiten om de huidige stand om te zetten in een 5-0 verlies voor
de ploeg die de staking veroorzaakt.
e. De startsituatie van het uitspelen van een wedstrijd wordt bepaald door de competitieleider van
de bond, de regio. De spelers(sters) welke oorspronkelijk aan de wedstrijd hebben
deelgenomen, dienen, indien zij aan het restant van de wedstrijd deelnemen, hetzelfde cap
nummer te dragen (de spelersopgave wordt bijgeleverd). De bij de betreffende capnummer(s)
behaalde persoonlijke fouten blijven te allen tijde gehandhaafd bij het uitspelen van de
gestaakte wedstrijd.
f. Een UMV en/of een UMV/4 in de gestaakte wedstrijd, blijft gehandhaafd bij de uit of over te
spelen wedstrijd. Spelers(sters) met een UMV of UMV/4, alsmede een genoteerde geblesseerde
speler mogen ook niet door nieuwe spelers(sters) worden vervangen. De spelers(sters) met een
UMV of UMV/4 moeten dus uitdrukkelijk op het wedstrijdformulier worden opgenomen. Dit wil
zeggen dat als er een UMV of UMV/4 is gevallen, een wedstrijd nooit met meer dan 12
spelers(sters) kan worden gespeeld.
g. De scheidsrechters dienen de brief/instructie van de competitieleider naar de wedstrijd mee te
nemen en zo nodig aan de ploegen te laten zien/lezen.
De betrokken verenigingen worden in een brief nader geïnformeerd, over hoe de wedstrijd moet
worden voortgezet.
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2.

Protocol hoe verder te gaan bij uitspraak na protest
a. Bij wedstrijden met een protest moet de protestcommissie een uitspraak doen.
b. Naar aanleiding van de uitspraak van de protestcommissie zal de competitieleider een beslissing
nemen betreffende het al dan niet over- of uitspelen van de wedstrijd.
c. De competitieleider kan besluiten het over- of uitspelen achterwege te laten. Hiervan is
bijvoorbeeld sprake wanneer er met nog enkele minuten te spelen een stand op het scorebord
staat met een groot verschil in doelpunten tussen beide ploegen.
d. De startsituatie van het uitspelen van een wedstrijd wordt bepaald door de waterpolo commissie
/competitieleider van de bond, de regio.
e. De spelers(sters) welke oorspronkelijk aan de wedstrijd hebben deelgenomen, dienen, indien zij
aan het restant van de wedstrijd deelnemen, hetzelfde cap nummer te dragen (de
spelersopgave wordt bijgeleverd)
f. Een UMV en/of een UMV/4 blijven gehandhaafd bij de uit of over te spelen wedstrijd.
Spelers(sters) met een UMV of UMV/4, alsmede een genoteerde geblesseerde speler mogen ook
niet door nieuwe spelers(sters) worden vervangen. De spelers(sters) met een UMV of UMV/4
moeten dus uitdrukkelijk op het wedstrijdformulier worden opgenomen. Dit wil zeggen dat als
er een UMV of UMV/4 is gevallen, een wedstrijd nooit met meer dan 12 spelers/sters kan
worden gespeeld.
g. De scheidsrechters dienen de brief/instructie van de competitieleider naar de wedstrijd mee te
nemen en zo nodig aan de ploegen te laten zien/lezen. Ook de betrokken verenigingen worden
in een brief nader geïnformeerd over hoe de wedstrijd moet worden voortgezet.
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