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Algemeen
Het Dispensatiereglement Senioren seizoen 2015-2016 is van toepassing met ingang van seizoen
2015-2016 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
Coltscompetitie.
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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 Coltscompetitie. 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.
 Hearing: bijeenkomst waarin de eerstejaars senior mondeling de dispensatieaanvraag
motiveert aan de commissie bestaande uit LJO-leden, de bondsarts en de competitieleider.
 Eerstejaars: een speler die voor het eerste jaar in de seniorencompetitie mag deel gaan nemen
op grond van zijn leeftijd..
 LJO: de commissie Landelijk Jeugd Overleg die het bestuur van de NRB adviseert over het
seniorenbeleid.
 LJO-lid: de persoon die namens zijn/haar district zitting heeft in de commissie LJO.
 Competitieleider: degene die bij de bond verantwoordelijk is voor de organisatie van de
(jeugd)competitie.
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Dispensatiebeleid

4.1

Algemeen beleid
Ten aanzien van het dispensatiebeleid gelden een aantal algemene regels:
 Spelers met dispensatie (om in een andere dan hun werkelijke leeftijdcategorie te spelen),
mogen voor de periode waarvoor de dispensatie verleend is niet meer in de eigen
leeftijdscategorie uitkomen. Deze spelers mogen alleen nog maar in de categorie waarvoor
dispensatie is toegekend spelen.
 In een colts team kunnen per team maximaal (zie 4.3 bullit 3) spelers afkomstig uit de senioren
met een dispensatie spelen. Uitzondering hierop vormen de dames/meisjes die met een
dispensatie omlaag deel mogen aan een team dat een leeftijdscategorie lager speelt. De
competitieleider heeft het recht af te wijken van deze regels.
 De competitieleider kan te allen tijde de dispensatie intrekken indien de veiligheid dan wel het
sportieve verloop van wedstrijden daartoe aanleiding geeft.

4.2

Seniorendispensatie
De standaard dispensatie voor heren en dames zijn onderstaand beschreven:
 Na aanvraag wordt de dispensatie aan een eerstejaars senior verleend om in de
Coltscompetitie uit te komen indien de speler fysiek en/of mentaal nog niet in staat wordt
geacht deel te nemen aan de senioren competitie.
Onder “fysiek niet in staat” wordt verstaan;
 speler wordt op grond van medische redenen geacht niet veilig deel te nemen aan de
seniorencompetitie; de bondsarts zal hieromtrent een bindend advies geven. De speler geeft in
zijn aanvraag duidelijk aan dat er medische redenen zijn die een rol spelen bij de aanvraag.
Voor deze aanvragen moet de speler voor een beoordelingscommissie verschijnen op het
NRCA.
 speler is fysiek niet in staat veilig deel te nemen aan de seniorencompetitie; het LJO zal
hieromtrent een bindend advies geven (het LJO moet toetsen of de desbetreffende speler
zonder gevaar deel kan nemen aan de Coltscompetitie).
 De speler zal voor zijn aanvraag een schriftelijke bewijsvoering moeten aanleveren
Onder “mentaal niet in staat” wordt verstaan;
 speler wordt op grond van psychische redenen geacht niet veilig deel te nemen aan de
seniorencompetitie; de bondsarts zal hieromtrent een bindend advies geven. De speler geeft in
zijn aanvraag duidelijk aan dat er medische redenen zijn die een rol spelen bij de aanvraag.
Voor deze aanvragen moet de speler voor een beoordelingscommissie verschijnen op het
NRCA.
 speler is psychisch niet in staat veilig deel te nemen aan de seniorencompetitie; het LJO zal
hieromtrent een bindend advies geven (het LJO moet toetsen of de desbetreffende speler
zonder gevaar deel kan nemen aan de Coltscompetitie)
 de speler zal voor zijn aanvraag een schriftelijke bewijsvoering moeten aanleveren
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4.3

Wedstrijden: mogelijkheden en beperkingen
Voor de inzet van gedispenseerde spelers tijdens wedstrijden gelden de volgende zaken:
 Voor aanvang van de wedstrijd worden de spelers met dispensatie door de coaches gemeld bij
de scheidsrechter. Spelers met dispensatie worden automatisch aangemerkt op het
wedstrijdformulier met een “H” voor dispensatie omhoog en met een “L” voor dispensatie
omlaag
 Per wedstrijd mogen per clusterteam maximaal 3 spelers met dispensatie omlaag tegelijk in het
veld staan. Per wedstrijd mogen per clubteam maximaal 2 spelers met dispensatie omlaag
tegelijk in het veld staan.
 Als een speler met dispensatie tijdens een wedstrijd in de reguliere competitie aanleiding geeft
tot onveilig dan wel niet-sportief verloop van de wedstrijd, dan wordt dit op het
wedstrijdformulier door de referee en/of coaches gemeld en schriftelijk gemeld aan de LJO-lid
van het district. Deze informeert de competitieleider.
 De toegekende dispensatie geldt alleen voor de Coltscompetitie. Bij toernooien kan van de
dispensatieregels worden afgeweken.
 De competitieleider is bevoegd om van bovenstaande regel af te wijken.
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Procedure aanvraag dispensatie
Voor het aanvragen van dispensatie van een speler geldt de volgende procedure:
 Dispensatieaanvragen van seniorspelers naar colts kunnen alleen in juni aangevraagd worden.
Uitzondering kan gemaakt worden voor nieuwe leden na het dispensatie moment.
 De aanvraag voor een dispensatie van een speler wordt door of namens het bestuur van de
desbetreffende vereniging aangevraagd middels het formulier dat daartoe door de NRB
worden verstrekt via de download dispensatieformulier op de website (downloads).
 De aanvraag voor dispensatie voor spelers uit clusterteams, worden door of namens de
besturen van deelnemende verenigingen van het cluster gezamenlijk aangevraagd middels het
formulier dat daartoe door de NRB worden verstrekt via de download dispensatieformulier op
de website(downloads).
 De aanvraag voor dispensatie is voorzien van een motivatie onder verwijzing naar de van
toepassing zijnde dispensatieregels (zie punt 2 “Uitgangspunten dispensatie”).
 De aanvraag voor dispensatie is voorzien van een digitale foto waarop de speler geheel te
zien is.
 De volledig ingevulde aanvraag wordt compleet per mail in 1 Excelbestand naar de LJO-lid van
het district gestuurd.





De aanvragen voor dispensatie naar beneden worden tijdens een hearing op het Bondsbureau
door het LJO behandeld in samenwerking met de bondsarts en de competitieleider, waarbij de
desbetreffende speler aanwezig dient te zijn. De bond zal de data voor beoordeling van deze
aanvragen via de bondsmededelingen bekend maken. De afhandeling van de aanvraag zal
binnen 2 weken na de hearing door LJO en Bondsbureau plaats vinden. Indien noodzakelijk zal
een tweede hearing plaatsvinden.
De aanvragen dienen compleet binnen te zijn op 14 juni 2015.
Aanvragen voor dispensatie worden alleen in behandeling genomen indien de aanvraag volledig
is ingediend.
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Locatie voor verschijnen


Aanvragen in juni 2015 zullen op drie locaties worden uitgevoerd;
Locatie
Den Bosch;
Zwolle;
Amsterdam;

club
The Dukes
RC Zwolle
NRCA

Datum
28 juni
21 juni
27 juni

open
10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

start
10.30 uur
10.00 uur
10.30 uur

District
Midden en Zuid
Noord en Oost
West en Noordwest

NB. Indien er medische gronden zijn voor de aanvraag, met de speler altijd in Amsterdam
verschijnen (ivm rol van de bondsarts).
6.

Kosten
Het aanvragen van dispensatie voor een senior kost € 7,50.
Deze kosten worden met de eindfactuur bij de vereniging in rekening gebracht.

7.

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

8.

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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