WEDSTRIJDZAKEN
AWC
Seizoen 2017‐2018

Wie doet wat?
•

Gerhard Coenders: sportlinkbeheerder, KNVB contactpersoon,
eindverantwoordelijk wedstrijdzaken.

•

Jurgen van de Groes: wedstrijdzaken senioren, contactpersoon KNVB lagere
senioren.

•

Laurens van Schijndel: planner jeugdwedstrijden

•

Rebecca Steeg: coördinator scheidsrechters en lid scheidsrechterscommissie

•

Vacature: 2e planner bij jeugd

•

Vacature: coördinator oefenwedstijden

•

Vacature: coördinator toernooien uit en thuis

Seizoen 2017‐2018
•

Nieuw: wedstrijdvormen bij de JO‐09 groep

•

Nieuw: andere speeldagenkalender

•

AWC 1,2,3,O19‐1,O19‐2,O17‐1,O15‐1 en O13‐1 vallen onder A cat.

•

Nieuw: wedstrijdzaken app voor wedstrijdformulier JO‐013 t/m senioren

•

Nieuw : voetbal.nl app met AWC Nieuws, nieuwe website en clubtv in kantine.

•

Inloggen met mailadres wat bij awc in sportlink staat.

•

Wedstrijdprogramma wordt drukker , aanvangstijden niet meer vast worden
zonder overleg aangepast. Het programma wat je krijgt in de week vooraf is
bepalend hierin. Indien wedstrijd verzet wordt qua datum op verzoek
tegenstander is er wel overleg met begeleiding team.

Vervolg seizoen 2017‐2018
•

Verwacht wordt zelfstudie nieuwe en gewijzigde spelregels

•

Teams bij JO‐9 worden verwacht om veldjes ochtends mee uit te zetten.

•

Melden bij de wedstrijdcoördinator als je bij AWC komt. ( ook hierin zijn vacatures)

•

Er zijn minder clubscheidsrechters beschikbaar , dus kans is groot dat je zelf moet
fluiten. ( we gaan als club hier wel mee aan de slag )

•

Op 1e paasdag is er competitie.(schema 14)

•

Pinksteren 19/20 mei volledig programma

•

27 mei laatste competitieronde ( thuiswedstrijd awc 1) en kampioenendag.

Vervolg
•

Teams uit B cat: 1 snipperdag mogelijk alleen voor competitie in periode 23 sept tot en met 4
maart ( geen bekerwedstrijden)

•

Aanpassing blessurebehandeling Cat A teams. Bij behandeling spelers moet erna van het veld.

•

OP website AWC komen aantal documenten staan MBT digitale passen en
wedstrijd/tuchtzakenformulieren.

•

Gele kaarten comp A Cat: bij 5e , 7e,9e volgt schorsing vanaf 10e bij elke gele kaart

•

Gele kaarten Beker/pro/degr wedstrijden: 2e, 4e daarna bij elke steeds 1 wedstrijd schorsing.

•

Bij 2 gele kaarten in 1 wedstrijd meteen een schorsing voor 1 wedstrijd, telt niet mee in
registratiestand.

•

Vastspelen 15 competitiewedstrijden bij teams in A Cat en je mag niet meer lager spelen.

•

Alle teamaktiviteiten dienen gemeld te worden bij AWC.

Vervolg competitie
•

Afgelastingen: AWC 1 valt onder district Zuid 1, Alle overige teams onder het
district Oost. AWC 2,3,019‐1,019‐2‐017‐1,015‐1 en 013‐1 Catagorie A, zij moeten
uitwijken naar kunstgras bij afgelasting grasveld.

•

overige teams catagorie B.

•

Veldkeuringen vinden plaats op vrijdagavond, zaterdagochtend, zaterdagavond,
zondagochtend. Bij afgelasting wordt geprobeerd 1 teammanager in te lichten.

Wedstrijdzaken App
•

Spelersopgaaf vastleggen op wedstrijddag

•

https://youtu.be/DTd1ca6F‐tM

•

Spelerspassen controle

•

https://youtu.be/T5Zuqzlfca4

•

Vastleggen verloop van de wedstrijd

•

https://youtu.be/TQNnpBZSyK8

•

AWC verlangt sportief gedrag en gedragingen volgens normen en waarden van
hun leden tijdens maar ook buiten de wedstrijden om.

•

Zorg als leider voor dat je ruim op tijd weet als spelers niet kunnen, verzetten van
wedstrijden levert bij veel clubs problemen op en doet men vaak niet. Het is
belangrijk om elkaar te helpen qua spelersaantallen.

•

Wees als teambegeleiding op tijd aanwezig voor ontvangst scheidsrechter en
tegenstander, de wedstrijdcoordinator is ook met andere zaken bezig.

•

Wees positief met coachen , negatief bereik je niks mee.

•

Zorg voor beperkt kleedkamer gebruik en controle nooit alleen bij
jeugdwedstrijden in de kleedkamer samen met spelers (na afloop)

vervolg
•

Warming up , loopoefeningen met 2 tallen buiten het veld ivm looplijnen binnen
het veld. (Alle grasvelden.)

•

Materialen opruimen doeltjes etc bij wedstrijden en trainingen.

•

Gebruik trainingsvelden, loopoefeningen aan de zijkant , verplaats partijvormen
en afwerkvormen ook eens naar de zijkant niet alleen in het midden, hierdoor
blijft het trainingsveld langer goed.

•

Bij rode kaarten, staken wedstrijd, overige wanordelijkheden melden bij
wedstrijdcoördinator ivm rapportage die binnen 3 werkdagen bij KNVB moet zijn.

Namens wedstrijdzaken bedankt en succes in de beker en
competitie.

