SCHEIDSRECHTERSRAPPORT
Datum wedstrijd:

Plaats wedstrijd:

Divisie wedstrijd:

Wedstrijdnummer:

Team A:

Team B:

Naam scheidsrechter 1:

Naam scheidsrechter 2:

Naam linesman 1:

Naam linesman 2:

Straf*

Game misconduct

Match penalty

Incident
NIJB-nummer

Rugnummer speler/Functie teamofficial*

Scheidsrechter 1

ja

nee

Scheidsrechter 2

ja

nee

Linesman 1

ja

nee

Linesman 2

ja

nee
emotioneel

Naam
Bestrafte speler
Bestrafte teamofficial
Opgelegde straf
Spelregelnr

Overtreding werd waargenomen door

Aard van de wedstrijd*

vriendelijk

normaal

vijandig

Aard van de overtreding*

onvoorzichtig

onzorgvuldig

opzettelijk

Overtreding was reactie op*

incident

overtreding

publiek

beslissing scheidsrechter

Overtreding was gericht tegen*

scheidsrechter

linesman

official

speler

Liep de ander letsel op?*

ja

nee

teamofficial

Geef in onderstaand vak de waarneming van de overtreding (op pagina 3 is ruimte voor een aanvullend rapport van 2e scheidsrechter of linesma
De rapportage bevat minimaal de volgende onderdelen:
De onderstaande vragen kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen van een rapportage:
Aanleiding
Wie deed wat?
Tegen wie was het gericht?
Wat zei wie exact en tegen wie?
Situatie
Op welke wijze deed wie wat?
Wat zag je?
Toedracht
Wanneer deed wie wat?
Wat hoorde je?
Maatregelen
Waar deed wie wat?
Afhandeling
Waarom deed wie wat?
Liep de ander letsel op?

publiek

SCHEIDSRECHTERSRAPPORT
Waarom moet deze zaak naar de tuchtcommissie voor eventuele additionele tuchtmaatregelen?

Geef plaats aan van scheidsrechter(s) (R)(R1)(R2) , linesman 1 (L1), linesman 2 (L2), spelers team A (A1, A2 etc), spelers team B (B1, B2 etc).
Geef met pijlen relevante bewegingen van spelers over het ijs aan.
Je kunt met Acrobat Reader middels de
optie 'Opmerkingen' de plattegrond hiernaast
bewerken.
Lukt dat niet, dan kun je het formulier printen
en met pen een tekening maken. Vervolgens
het formulier inscannen en per mail
versturen (ronald.coesel@nijb.nl) of je
verstuurt het formulier per post (Postbus
292, 2700 AG Zoetermeer).

SCHEIDSRECHTERSRAPPORT
Ruimte voor aanvullende rapportage door 2e scheidsrechter of linesman

Opgemaakt door:

Datum:

* Doorhalen hetgeen niet van toepassing is
Dit formulier moet uiterlijk drie dagen na de straf of het incident zijn ingevuld en verzonden aan het bondsbureau.

