Huishoudelijk Reglement − Deel Competitie

ART. 229 – TERREINAFGEVAARDIGDEN
1) Op straffe van de in de TTB voorziene boete:
a) zullen de bezochte en bezoekende clubs ieder, vóór de wedstrijd, een aangesloten meerderjarige
verantwoordelijke terreinafgevaardigde ter beschikking van de scheidsrechters stellen, die in geen
andere functie op het wedstrijdblad voorkomt en dit op straffe van boete volgens de voorzieningen
van artikel 217.2. Deze verplichting is niet van toepassing voor wedstrijden van de recreatieve
afdeling.
b) moeten de terreinafgevaardigden een armband dragen met de kleuren van de club waaraan zij
toegewezen zijn en steeds ter beschikking van de scheidsrechter blijven. voor alle wedstrijden,
samen met de scheidsrechters, de controle van de documenten, geciteerd in artikel CD 217,
uitvoeren 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
2) De terreinafgevaardigden zullen o.m.:
waken over de veiligheid en het comfort van de scheidsrechters, officials en spelers en zal de bezochte club
daarenboven de nodige schikkingen treffen om op het speelveld de aanwezigheid te bekomen van de politie
tot na het vertrek van de officials en de bezoekers.
Indien zij die aanwezigheid niet bekomt, moet zij zelf alle maatregelen treffen om incidenten te vermijden.
onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van de scheidsrechters, o.m. wat het verwijderen van personen uit
de neutrale zone of uit het publiek betreft.
in staat zijn de scheidsrechters in te lichten over de houding van hun eigen supporters en de identiteit van
een rustverstoorder onmiddellijk bekend te maken.
iedere bezetting van het speelveld zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd te voorzien en te beletten.
op verzoek van de scheidsrechters moeten zij bij incidenten de plaats innemen die hen werd aangeduid.
Indien de terreinafgevaardigde zijn opdracht niet behoorlijk uitvoert mag de scheidsrechter zijn vervanging
eisen.
Als de terreinafgevaardigde in geval van incidenten onvindbaar of afwezig is kan, behalve de toepassing van
CD art. 249 ook nog de gevolgen van een verloren verklaarde wedstrijd tegen een ploeg uitgesproken
worden op grond van CD art. 274.

ART 229 BIS – ONTVANGST VAN DE SCHEIDSRECHTERS
De bezochte club of de inrichter stelt een meerderjarig aangesloten lid ter beschikking voor de ontvangst en
de begeleiding van de scheidsrechters voor de wedstrijd. Uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd
moet deze persoon de sleutels van de kleedkamers aan de scheidsrechters overhandigen om deze na de
wedstrijd terug in ontvangst te nemen.
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