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Algemeen
Het Dispensatiereglement Senioren seizoen 2016-2017 is van toepassing met ingang van seizoen
2016-2017 tot en met de vaststelling van een nieuw Dispensatiereglement Senioren.
De doelstelling van het reglement is om spelers die fysiek of mentaal niet in staat zijn om in de
seniorencompetitie te spelen toch veilig aan het rugbyspel deel te kunnen laten nemen in de Colts
competitie.
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Uitgangspunten dispensatie
De uitgangspunten voor het verlenen van dispensatie bij de senioren zijn de volgende:
 Dispensatie is gericht op de veiligheid van spelers, zowel de speler met dispensatie als zijn/haar
tegenstanders.
 Dispensatie is gericht op het sportieve verloop van wedstrijden.
 De dispensatieregels zijn uitsluitend van toepassing eerstejaars senioren.
Verleende dispensatie ontslaat de speler/verenigingen/coaches nooit van de eigen
verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid ten aanzien van:
 De veiligheid van de eigen spelers met dispensatie en hun tegenstanders.
 De verantwoordelijkheid voor een sportief verloop van wedstrijden.
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Definities
De begrippen gebruikt in het Dispensatiereglement Senioren hebben de volgende betekenis:
 Dispensatie: toestemming van de bond om een leeftijdscategorie hoger of lager te spelen, in
dit geval deel te nemen aan de Colts competitie. Spelers met dispensatie worden automatisch
aangemerkt op het digitale wedstrijdformulier met een “H” voor dispensatie omhoog en met
een “L” voor dispensatie omlaag.
 Leeftijdscategorie: Senioren en colts.
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Dispensatiebeleid

4.1

Algemeen beleid

Omdat vanaf seizoen 2016-2017 de Colts categorie zal bestaan uit drie leeftijdsjaren is het niet mogelijk om
dispensatie te verkrijgen van de senioren naar de Colts. Om veiligheidsredenen is het niet wenselijk om in
leeftijdscategorie Colts te hebben waar het mogelijk is dat spelers meer dan 3 jaar in leeftijd kunnen
schelen. Wanneer de categorie Colts weer wordt teruggebracht naar een tweejarige leeftijdsgroep zal het
Dispensatieregelement senioren wederom worden herzien.
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