NFO BROCHURE
SCHEIDSRECHTERS BEDRIJFSVOETBAL WEST-VLAANDEREN
Seizoen 2017 – 2018
Speelduur wedstrijd ( Competitie + beker wedstrijden )
Vanaf het seizoen 2017-2018 zullen alle wedstrijden in het Bedrijfsvoetbal ; 2 x 45 minuten gespeeld
worden en met doorlopende wissels.
Mogen wij vriendelijk vragen aan de scheidsrechters om de speelduur te respecteren.
Scheidsrechtersblad
Voor alle wedstrijden (competitie + beker) dient er roze wedstrijdenblad gebruikt te worden.
Bij gelijk in een bekerwedstrijd, moet het resultaat van strafschoppen vermeld worden bij de rubriek
“aanmerkingen”

Scheidsrechtersverslag
De scheidsrechter kan scheidsrechterverslag downloaden op de website van Bedrijfsvoetbal.
U gaat naar de website www.bedrijfsvoetbal.be > onder de rubriek “bedrijfsvoetbalbond” >
Formulieren
De scheidsrechter dient het verslag binnen de 24 uren op te sturen naar het volgend adres :
Graaf de Mûelenaerelaan 71 8000 Brugge of via email naar secretaris@bedrijfsvoetbal.be
Aanduidingen
Bureau van arbitrage is verantwoordelijk voor het aanduiden van de wedstrijden in het
Bedrijfsvoetbal.
Mogen wij uw vriendelijk verzoeken om uw aanduiding nog eens te consulteren op vrijdag.
Afmeldingen
Dient uw wedstrijd af te melden voor het Bedrijfsvoetbal, kan u het bureau van arbitrage verwittigen.
U kan dit per mail naar : psc.foot.westvlaanderen@voetbalfederatievlaanderen.be
Het richten van het afmelden van uw wedstrijd naar de gerechtigd correspondent (Bedrijfsvoetbal) is
NIET toegestaan.
Forfait van uw wedstrijd
Is er een forfait van uw wedstrijd , vanaf vrijdag 16u tot zaterdagmiddag , wordt de scheidsrechter
telefonisch verwittigd door de gerechtigd correspondent Bedrijfsvoetbal.
Afgelastingen
Vanaf vrijdag 16u wordt de scheidsrechter verwittigd door de gerechtigd correspondent van
Bedrijfsvoetbal.

Van maandag 08u30 tot vrijdag 16u wordt dit gedaan door de verantwoordelijke bureau van
arbitrage (annulatie op e-kickoff)
Oproeping zitting Sportcommissie
De scheidsrechter die wordt opgeroepen voor een zitting van de sportcommissie , zal per mail
verwittigd door de gerechtigd correspondent van Bedrijfsvoetbal.
Wie niet aanwezig kan zijn op de zitting, gelieve dit per mail laten weten aan de gerechtigd
correspondent van Bedrijfsvoetbal.
De scheidsrechter is verplicht om zijn rekeningnummer op de zitting door te geven voor het terug
betalen van zijn reiskosten.
Deze kosten zullen zo spoedig mogelijk in orde gebracht worden door de Provinciale
Penningmeester, wie zijn onkosten nog niet ontvangen heeft kan altijd contact opnemen met de
Gerechtigd Correspondent Bedrijfsvoetbal
De zittingen zullen doorgaan in het Bondsgebouw te Brugge (Abdijbekestraat 10, 8000 Brugge)
( tenzij anders vermeld op uw uitnodiging )
Niet tijdig op uw wedstrijd / niet vinden van uw terrein
U kan niet tijdig aanwezig zijn op uw wedstrijd of u vindt het terrein niet, kan u contact opnemen met
de thuisploeg (zie telefoonnummer bij uw aanduiding)
Ofwel bij de verantwoordelijken van het gewest
Wedstrijden Kortrijk/Roeselare :
Rik Demey GSM/ 0496 64 56 34
Wedstrijden Brugge/Kust :
Lorenzo Seghers  GMS/ 0493 45 17 06
Voor vervangingen
Oplinus Kristien  GSM/ 0478 20 45 47
Overzicht terreinen (Bedrijfsvoetbal)
Aarzel niet om contact op te nemen bij eventueel komende vragen. De Leden van het bedrijfsvoetbal
staan u graag te woord.
De leden van de Provinciale Commissie Bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen wensen de scheidsrechters
veel voetbalplezier en fair-play toe in alle wedstrijden van Bedrijfsvoetbal

Sportieve Groeten
Provinciale Commissie Bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen

