Slecht weer scenario
Wedstrijden kunnen soms door slechte weersomstandigheden niet doorgaan. Storm,
extreme mist, sneeuw en gladheid zijn mogelijk zulke spelbrekers. Maar het
annuleren van wedstrijden is aan regels van de NBB gebonden. Om te voorkomen
dat OBC beboet wordt voor niet opkomen is de onderstaande procedure opgesteld.
Deze procedure is in overeenstemming met het slecht weer scenario van de NBB
Rayon Zuid.
Meldplicht bij uitwedstrijden
1. Een trainer kan wanneer de weersomstandigheden slecht zijn vanuit
veiligheidsoverwegingen besluiten niet af te reizen voor een
uitwedstrijden; eventueel na overleg met spelers/ouders of op hun
aandringen.
2. De trainer meldt aan de wedstrijdsecretaris dat de uitwedstrijd niet
doorgaat vanwege het slechte weer telefonisch tot uiterlijk 4 uur voor
aanvang van de wedstrijd.
3. De wedstrijdsecretaris beoordeelt of op basis van de weersverwachtingen
terecht een beroep kan worden gedaan op het slecht weer scenario en
informeert de trainer over het besluit.
4. Bij een besluit dat terecht een beroep wordt gedaan, dan belt de trainer
van het desbetreffende team de tegenstander en indien van toepassing
de vereniging(en) van de extern scheidsrechters om hen in te lichten
over de afmelding.
5. De wedstrijdsecretaris stuurt een e-mail naar de competitieleider met een
overzicht van welk(e) team(s) niet gaan spelen met opgave van een
reden.
6. Indien in het oordeel van de wedstrijdsecretaris geen beroep kan worden
gedaan op het slecht weer scenario dient de trainer de spelers/ouders
hierover te informeren en de uitwedstrijd te laten plaatsvinden.
Interne communicatie bij thuiswedstrijden
1. Een tegenstander kan vanwege de slechte weersomstandigheden
besluiten niet naar Oss te komen. De wedstrijdsecretaris licht, indien
tijdig afgemeld, de trainer en zaalwachtcommissie hierover telefonisch in,
en het bestuur en de sheetcontroleur per e-mail;
2. De trainer belt of sms’t de spelers/ouders over het niet doorgaan van de
wedstrijd direct nadat hij/zij hierover is geïnformeerd door de
wedstrijdsecretaris, of hij/zij maakt gebruik van een telefoonboom
3. De zaalwachtcommissie belt de ingeplande juryleden en scheidsrechters
over het niet doorgaan van de wedstrijd zodra de commissie hierover is
geïnformeerd door de wedstrijdsecretaris.
4. Het bestuur plaatst een bericht op de website met een overzicht van de
wedstrijden die niet doorgaan zodra zij hierover is geïnformeerd.
5. De sheetcontroleur noteert op het wedstrijdsheet van de desbetreffende
wedstrijd(en) “NIET OPKOMEN I.V.M. SLECHT WEER” en stuurt het sheet

met de overige sheet volgens de normale procedure in.
Afhandeling wedstrijdcommissie NBB Rayon Zuid
De wedstrijdcommissie beoordeelt of het niet opkomen terecht was en daarna
beoordeelt zij de procedure aan de hand van de volgende uitgangspunten:


- is er wel een sheet ingestuurd en geen e-mail van de bezoekers, dan wordt
niet opkomen opgelegd.



- is er geen sheet en geen e-mail van de bezoekers, dan volgt een boete voor
het niet insturen van het sheet (en mogelijk nog een boete voor niet opkomen
aan bezoekers).



- is er geen sheet en wel een e-mail van de bezoekers, dan volgt een boete
voor niet insturen sheet.



- is er wel een sheet en wel een e-mail van de bezoekers, dan komt de helft
van de zaalhuur voor rekening van de bezoekers.

