Besluit verplaatsen competitiewedstrijden
In tegenstelling tot het, in principe, niet onderling verplaatsen van wedstrijden in de wedstrijdsport,
zoals opgenomen in het Wedstrijdreglement NHV, artikel 33, heeft het Bondsbestuur besloten nu ook
het verplaatsen van wedstrijden in deze categorie toe te staan en navolgend besluit genomen.
Verplaatsen wedstrijden
Bij het verplaatsen van wedstrijden wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen wedstrijd- en
breedtesport. Wedstrijden op alle niveaus (behalve bekerwedstrijden) kunnen in onderling overleg
worden verplaatst. Wel gelden hiervoor aparte voorwaarden.
Breedtesport:





Wedstrijden kunnen alleen onderling verplaatst worden met wederzijds goedvinden. Is de
tegenstander niet akkoord, dan blijft de wedstrijd staan op de oorspronkelijke datum/tijd.
Wedstrijden mogen niet naar een datum later dan de laatste speelronde worden verplaatst.
Wanneer beide partijen akkoord hebben gegeven via de wijzigingstool in Sportlink Club dan
wordt deze automatisch door het NHV geaccordeerd. Daarna is een wedstrijd pas definitief
verplaatst. Het NHV behoudt ten alle tijden het recht een wijzigingsverzoek alsnog af te wijzen.
Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de wedstrijd niet verplaatst.

Wedstrijdsport:












Wedstrijden kunnen alleen onderling verplaatst worden met wederzijds goedvinden. Is de
tegenstander niet akkoord, dan blijft de wedstrijd staan op de oorspronkelijke datum/tijd.
Wedstrijden moeten binnen (vier) 4 competitie rondes van de originele datum gespeeld worden.
Wedstrijden die vallen in de voorlaatste en laatste speelronde mogen niet verplaatst worden.
Wedstrijden mogen niet naar een datum later dan de voorlaatste speelronde worden verplaatst.
Een verplaatsing dient uiterlijk (vier) 4 werkdagen vóór de oorspronkelijke speeldatum van de
wedstrijd gemeld te worden via de wijzigingstool in Sportlink Club.
Verplaatsing naar een datum eerder dan de oorspronkelijk speeldatum dient minimaal (vier) 4
werkdagen vóór aanvang van de nieuwe speeldatum gemeld te worden.
Verzoeken voor het verplaatsen van wedstrijden in de categorie wedstrijdsport dienen altijd door
het NHV geaccordeerd te worden via wijzigingstool in Sportlink Club. Daarna is een wedstrijd pas
definitief verplaatst. Het NHV behoudt ten alle tijden het recht een wijzigingsverzoek af te
wijzen.
In het geval de reeds aangestelde scheidsrechter(s) niet mee kan werken aan verplaatsing en er
geen herbezetting mogelijk is, dient in onderstaande klasse de vereniging die de wedstrijd wil
verplaatsen, deze in onderling overleg met de tegenstander te voorzien van een
bondsscheidsrechter: 1e klasse, 2e klasse, C-Topklasse, C-Jeugddivisie, B-Topklasse, BJeugddivisie en A-Topklasse.
Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de wedstrijd niet verplaatst.

In exceptionele gevallen kan er, voor nader overleg, contact worden opgenomen worden met de
competitiemedewerker van uw regio.
Dit besluit zal tijdens een eerstvolgende wijziging van het Wedstrijdreglement NHV verwerkt worden.

