Amsterdam, 5 februari 2018
Betreft, 15 november regelgeving

Besluit Competitieleider

Door het bestuur van Rugby Nederland wordt speciale dispensatie verleend aan Martin-Ulrich
Reinecke bondsnummer 27472 om deel te nemen aan de Nederlandse competitie in de Ere of Eerste
klasse.
De motivatie van dit besluit is dat Martin-Ulrich uitkomt voor het Nationale XV U-20 team, MartinUlrich heeft dit seizoen nog niet kunnen uitkomen voor RC ’t Gooi omdat hij een studie heeft gevolgd
in Zuid Afrika.
Het HPT team en het bestuur zijn van mening dat Martin-Ulrich op het hoogste niveau moet kunnen
spelen voor zijn ontwikkeling wat weer ten goede komt aan Rugby Nederland via de Nationale
selectie.

Regel 8.5 uit het VWW Senioren 2017-2018
8.5

Een speler in de Ereklasse en Eerste Klasse Heren is speelgerechtigd vanaf 16 november van het lopende seizoen
als hij voor 15 november van het lopende seizoen speelgerechtigd was in de Nederlandse competitie en is
uitgekomen voor diezelfde vereniging in de lopende Nederlandse competitie. Een speler kan dispensatie aanvragen
indien hij kan aantonen dat hij niet voor 15 november heeft kunnen uitkomen in de competitie vanwege:
1.
2.
3.

medische redenen;
schorsingen;
verblijf in het buitenland in verband met werk-, militaire of studieverplichtingen, rugby-stage of omdat
de speler tijdelijk speelde voor een buitenlandse club, op voorwaarde dat de speler speelgerechtigd was
voor de Nederlandse competitie in het seizoen voor het lopende seizoen.

De dispensatieaanvraag kan uitsluitend schriftelijk en met bijgesloten bewijsstukken worden ingediend bij de
competitieleider en dient uiterlijk voor 15 november te zijn ontvangen.
Dispensatie is ook mogelijk vanwege verplichtingen voor een nationale, Nederlandse selectie. In dit specifieke
geval wordt het dispensatieverzoek getoetst door het bestuur van Rugby Nederland. Een positief besluit zal
gemotiveerd gecommuniceerd worden met alle leden van Rugby Nederland. Dergelijke besluiten scheppen geen
precedent. Deze dispensatie kan gedurende het gehele seizoen aangevraagd worden.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Rugby Nederland
Jos Roovers
Competitieleider
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