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DISPENSATIEREGLEMENT SENIOREN
SEIZOEN 2018-2019
1

Algemeen

Het Dispensatiereglement Senioren seizoen 2018-2019 is van toepassing met ingang van seizoen
2018-2019 tot en met de vaststelling van een nieuw Dispensatiereglement Senioren.
De doelstelling van het reglement is om 1e jaars U20 Senioren spelers veilig op de 1e rij in de
seniorencompetitie te laten spelen.
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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 van toepassing op 1e jaars U20 senioren, die op de 1e rij in de
seniorencompetitie willen spelen.
 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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Definitie dispensatie
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Speciale regeling voor de spelers in de U20 Senioren Heren categorie
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Dispensatie: toestemming van Rugby Nederland om 1e jaars U20 Senioren op de 1e rij in de
seniorencompetitie te laten spelen. Spelers met dispensatie worden automatisch aangemerkt
op het digitale wedstrijdformulier met een “1R” voor dispensatie voor de 1e rij.

Spelers uit de categorie U20 Senioren Heren (geboren in 1999 en 2000), mogen gedurende het
seizoen 2018-2019 zonder dispensatie zowel uitkomen voor de U20 Senioren Heren, als voor de
Senioren Heren.

Procedure voor aanvraag van dispensatie








De aanvraag voor dispensatie van een speler wordt door de desbetreffende vereniging
aangevraagd middels e-rugby, met toestemming van de desbetreffende speler en diens
ouder(s) en teamcoach(es)
De aanvraag voor dispensatie is voorzien van een motivatie onder verwijzing naar de van
toepassing zijnde dispensatieregels (zie 2. Uitgangspunten).
Data van deadlines voor het indienen van dispensatieaanvragen en landelijke dispensatiedagen
worden tijdig door de competitieleider aangegeven.
Aanvragen voor dispensatie worden alleen in behandeling genomen indien de aanvraag
volledig is ingediend en voorzien zijn van een recente foto.
Spelers die dispensatie hebben aangevraagd zijn op uitnodiging verplicht te verschijnen op een
landelijke of districts dispensatie dag op de desbetreffende locatie, waarbij de desbetreffende
speler zich moet kunnen identificeren via een geldig legitimatiebewijs.
Nieuwe leden kunnen een verzoek indienen voor dispensatie indien het nieuwe lid minimaal 6
weken is ingeschreven bij Rugby Nederland.
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Kosten

Aan de aanvraag van dispensatie zijn kosten verbonden. Hierin worden de volgende situaties
onderscheiden:
 Aanvraag dispensatie zonder medische keuring kost € 25,-.
 Deze kosten worden met de eindfactuur of eerder bij de vereniging in rekening gebracht
 Aanvraag aanvullende dispensatie met medische keuring kost € 25,-, plus kosten medische
keuring, individueel te voldoen.
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Beroep

Tegen een besluit van de competitieleider inzake een dispensatieaanvraag is conform het
Reglement Rechtspleging van de Nederlandse Rugbybond beroep mogelijk.
9

Slotbepalingen

Bij onvoorziene omstandigheden of indien een goed verloop van (de organisatie van) enige
competitie, op grond van dit reglement dat met zich meebrengt, heeft de competitieleider het
recht dit reglement aan te passen, aan te vullen of daarvan (tijdelijk) af te wijken of een passende
sanctie op te leggen.
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