koninklijke nederlandse voetbalbond
Wedstrijdnummer:
Wedstrijddatum:

(dd-mm-yyyy)

aankruisen wat van toepassing
is

mannen

jongens

veldvoetbal

vrouwen

meisjes

zaalvoetbal

RAPPORT VAN SCHEIDSRECHTER / ASSISTENT-SCHEIDSRECHTER / SECRETARIS - TIJDWAARNEMER
Per persoon één formulier gebruiken en VOLGENDE WERKDAG VOOR 12.00 UUR AAN HET BETREFFENDE STEUNPUNT STUREN.
NAAM SCHEIDSRECHTER/ASSISTENT-SCHEIDSRECHTER/SECRETARIS-TIJDWAARNEMER.:
Adres:

Relatienummer:
Postcode/Woonplaats:

Telefoonnr. Privé:

Werk:
UITSLAG:

WEDSTRIJD:

-

TERREIN / ZAAL:
Aankruisen wat van toepassing is

is uit het veld gezonden na

minuten in de

1e helft

2e helft

minuten in de

1e helft

2e helft

is uit het veld gezonden in de rust / na afloop van de wedstrijd / verlenging

2
3
4
5
6
7
8

de

secretaris

Lid van de vereniging:

-

Relatienummer:

rechter

Postcode/Woonplaats:

Geboortedatum:

bij de stand

rechter

Adres:

in de rust

een tegen-

Functie:

ass.scheids-

na:

de scheids-

nee

spe(e)l(st)er

ja

Gestaakt
Naam betrokkene:

onreglementair voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans
ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
beledigen
_____________________________________________________________________________________________________________________________
bedreigen
_____________________________________________________________________________________________________________________________
spuwen
_____________________________________________________________________________________________________________________________
overige overtredingen begaan door teamofficials,
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Voor een goede beoordeling is het noodzakelijk dat u het hierboven aangekruiste
nader omschrijft en toelicht op de achterzijde van dit formulier.

S.v.p duidelijk aangeven met een X-teken
tegen wie overtreding werd gemaakt

Aankruisen hetgeen van toepassing is
Hoe was het spel hervat?
sportief

De wedstrijd was

onsportief

Was er een directe aanleiding tot zijn overtreding?
Zo ja, welke (b.v. ruw spel / uitlokking van de tegenspeler)
Werd tegenspeler geraakt?

ja

nee

hard

gemeen

ja

nee

ja

nee

Zo ja, op welk lichaamsdeel?

Heeft deze speler als gevolg van de overtreding de wedstrijd moeten beëindigen?
Hoever werd de bal weggetrapt / weggegooid bij dood spel?
Welke opmerkingen / beledigingen werden precies gemaakt?

Korte en zakelijke omschrijving van het gebeurde en ter verduidelijking de situatie weergeven op voetbalveldje.
wel
niet waargenomen op een afstand van
Het gebeurde is door mij persoonlijk

VELDVOETBAL

Aldus naar waarheid opgemaakt d.d

Handtekening
(alleen invullen bij papieren verzending)

mtr.

ZAALVOETBAL

20

