- WAC GEMERT – STRAFRAPPORT –
- FORMULIER WAC 001 –
Wedstrijdnr.
Wedstrijd
Naam betrokkene(n)
Vereniging

:
:
:
:

Wedstrijddatum
Uitslag
Lidnummer(s)

:
:
:

Dit strafrapport is opgemaakt naar aanleiding van:
Verwijdering betrokkene(n) uit de zaal (vul onderdeel A., (pagina 1) van dit formulier in)
Staken van de wedstrijd (vul onderdeel B., (pagina 2) van dit formulier in)

A. Betrokkene(n) uit de zaal verwijderd
Reden van verwijdering (meerdere antwoorden toegestaan):
Commentaar op de leiding
Poging tot (na)trappen
Bemoeilijken van de leiding
Poging tot slaan
Beledigen van de scheidsrechter /
(Na)trappen
tijdwaarnemer*
Beledigen van een tegenstander
Slaan
Bedreigen van de scheidsrechter /
Spelbederf
tijdwaarnemer*
Bedreigen van een tegenstander
Zonder toestemming de zaal verlaten
Gewelddadigheid t.o.v. de scheidsrechter /
Onbehoorlijk gedrag ná de wedstrijd
tijdwaarnemer*
Gewelddadigheid t.o.v. een tegenstander
Anders, nl: _______________________
_________________________________
(Herhaald) ruw en / of gevaarlijk spel
(*:

Doorhalen wat niet van toepassing is)

Hoe was het gedrag van betrokkene(n) in de wedstrijd voorafgaand aan het gebeurde?:
Goed
Onbeheerst
Veel praten
Ruw en
gevaarlijk
Onopvallend
Hoe was het gedrag van betrokkene(n) na de gegeven straf?:
Direct uit de zaal gegaan
Spijt betoond / excuses gemaakt
Rustig geweest
Lastig gebleven
Hoe was het karakter van de wedstrijd?:
Sportief
Fors / hard
Met name van welke zijde?:
Partij betrokkene(n)

R

Ruw

Is de reden van de straf aan de aanvoerder medegedeeld?
Is de reden van de straf op het wedstrijdformulier vermeld?
Is de spelerskaart van betrokkene(n) ingenomen?
(*:

R

Tegenpartij
Ja
Ja
Ja

Beide

Nee*
Nee*
Nee*

Indien NEE, op achterzijde toelichten waarom niet)
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B. Wedstrijd gestaakt
•

Stand bij staken: __ - __ in het voordeel van _________________________________

•

Resterende speeltijd: nog ___ minuten te spelen in de __e helft

Reden van staken:
Ongeval

Reglementair

Staken geschiedde door:
Scheidsrechter
Uitspelende vereniging

Overlast (toeschouwers)

Anders,
nl.: _______

Thuisspelende vereniging
Wederzijds goedvinden

Zat(en) er nog speler(s) op de strafbank?:

Ja*

Nee

(*: Indien JA, onderaan formulier aangeven welke speler(s) van welke vereniging(en), waarom straf is gegeven en hoeveel
straftijd nog moest worden uitgezeten)

Is er nog getracht de wedstrijd te hervatten?:

Ja

Nee

Zo ja, door wie? / Zo nee, wie weigerde verder te spelen?
Scheidsrechter
Uitspelende vereniging

Thuisspelende vereniging
Beide verenigingen

ALLE BIJZONDERHEDEN WELKE U VAN BELANG ACHT, ALSMEDE EEN OMSCHRIJVING VAN
HET GEBEURDE HIERONDER VERMELDEN S.V.P.

Naar waarheid ingevuld te ___________________ d.d. ___________________
Naam scheidsrechter: __________________________
Handtekening: _________________________________________
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