Aan: trainers, leiders en aanvoerders,
Pijnacker, juli 2016
Voor alle duidelijkheid over de veldenindeling en afkeuringen. Hieronder de door de KNVB en DSVP gestelde
reglementen en normen die worden gehanteerd bij de veldenindeling en gedeeltelijke afkeuring van de velden.
1. Iedere vereniging moet beschikken over tenminste één hoofdveld met speelveldafzetting beschikken.
De speelveldafzetting is verplicht voor:
- Competitie van senioren mannen in de standaardklassen;
- Competitie senioren vrouwen in landelijke klassen;
- Competitie JO19-JO17-JO15-junioren in landelijke eredivisie, eerste en tweede divisie.
Alleen DSVP 1 moet dus competitie- en bekerwedstrijden op een veld met afrastering spelen.
2. Kunstgras
Het gebruik van de DSVP kunstgrasvelden is toegestaan
voor beker- en competitiewedstrijden in alle klassen
van het amateurvoetbal. Alle DSVP teams kunnen op de
kunstgrasvelden competitie- en beker wedstrijden spelen.
3. Dug-outs
Dug-outs zijn alleen verplicht voor het hoofdveld.
Het ontbreken van dug-outs is geen reden om niet
te spelen.
4. Afspraken gebruik velden
- DSVP 1 en DSVP 2 zijn vaste bespelers van het hoofdveld. DSVP JO9-1 en JO11-1 zijn vaste bespelers van veld 6 of 8.
- DSVP VR1 is de vaste bespeler van veld 6.
- DSVP 3, JO19-1, MO19-1, JO17-1, MO17-1, JO15-1, JO15-4M en JO13-1 spelen op de velden 1, 6 of 8.
Het kan voorkomen dat de KNVB voor vier van bovengenoemde teams tegelijkertijd wedstrijden vaststelt.
Dan zal een van die teams op veld 4 of 7 of 9 ingedeeld worden..
- Alle overige elftallen/teams kunnen op de velden 1, 6, 7, 8, 9 of 4 (bij Oliveo) ingedeeld worden.
5. Rangorde bij gedeeltelijke afkeuring
1. Elftallen die zijn ingedeeld in een poule die na afloop van de competitie nog een extra reeks wedstrijden
(nacompetitie) moeten afwerken hebben voorrang op de overige elftallen. (Deze elftallen spelen in de A-categorie)
2. Elftallen uit de A-categorie (en beker wedstrijden) hebben voorrang op elftallen uit de B-categorie.
3. Een factor bij het bepalen van welke wedstrijden wel doorgaan kan zijn, elftallen met achterstallige wedstrijden.
4. Het aanvangsuur van een wedstrijd mag niet gewijzigd worden.
6. Wat betekent punt 5 bij een gedeeltelijke afkeuring
1. Elftallen in de A-categorie met een nacompetitie (DSVP 1, -2, -3, -4, -VR1 en JO15-1) moeten altijd doorgaan.
2. Alle bekerwedstrijden worden gekeurd als zijnde wedstrijden in de A-categorie.
3. Hogere DSVP teams (JO19-1, MO19-1, JO17-1, MO17-1, JO15-4M en JO13-1) gaan bij voorkeur door.
Deze teams kunne ook nog worden afgekeurd t.b.v. een lager team dat minder thuiswedstrijden heeft gespeeld.
7. Voor de herindeling betekenen bovenstaande punten
- Bij afkeuring van het hoofdveld speelt DSVP 1 op veld 6.
- Bij afkeuring van het hoofdveld speelt DSVP 2 op veld 6 of 8.
- Bij afkeuring van de grasvelden spelen DSVP 3, JO19-1, MO19-1, JO17-1, MO17-1, JO15-1, JO15-4M en JO13-1 op veld 6 of 8.
- Bij afkeuring van de grasvelden spelen de overige elftallen en teams op de velden 6, 8 of 5 (Oliveo).
- Is er slechts één grasveld afgekeurd, zal het grasveld dat niet is afgekeurd ook bij de herindeling worden gebruikt.
- Er wordt bij de herindeling voor elftallen en teams in de A- en B-categorie onder andere gekeken naar het
achterstallige aantal competitiewedstrijden.
- De mogelijkheid van herindelen van elftallen en teams is ook afhankelijk van de vastgestelde aanvangstijd.
- Er mag van de KNVB niet van de vastgestelde aanvangstijd worden afgeweken.
- Een afgekeurd veld mag niet worden gebruikt voor vriendschappelijke wedstrijden en / of trainingen.
- De vastgestelde veldindeling is bindend
Op grond van bovenstaande is het duidelijk dat het vragen om een andere veldindeling geen zin heeft,
omdat de vastgestelde veldindeling (ook na gedeeltelijke afkeuring) bindend is.
Bestuur DSVP

