
Regels voor het uitstellen / verplaatsen 

van jeugdwedstrijden  
UITSTEL / VERPLAATSEN JEUGDWEDSTRIJD  

  
Uitstel voor een wedstrijd moet voor dinsdag 12 uur zijn gemeld bij de KNVB. De tegenstander hoeft bij het 

vragen van uitstel niet te worden ingelicht . 
   
In de categorie B mogen we ook wedstrijden onderling verplaatsen en op doordeweekse avonden vaststellen, 

of op een inhaaldag, mits deze teams na publicatie van het programma voor die dag door de KNVB, niet zijn 

ingedeeld. De tegenstander moet wel worden ingelicht en dient er mee in te stemmen. 
Het verplaatsen van wedstrijden moet eveneens voor dinsdag 12 uur bij de Bond zijn gemeld. 
  
Bekerwedstrijden komen NIET in aanmerking voor uitstel! Bekerwedstrijden dienen, als ze niet op de geplande 

dag kunnen worden gespeeld, vooruit te worden gespeeld.  
  
De volgende procedure geldt:  
  

1. Indien een team uitstel of verplaatsen wil aanvragen, moet dat team dat uiterlijk voor zondagavond 

20:00 uur melden bij het wedstrijdsecretariaat: Petra van den Bos (junioren), telefoon: 0418-518405  

en Jordy van Veelen (pupillen), telefoon 06-50223428,wcjeugd@nivo-sparta.nl. Als het verzoek 

later binnenkomt zal het wellicht niet meer op tijd door de wedstrijdsecretaris verwerkt kunnen 

worden.  

2. Pas nadat N.I.V.O-Sparta (wedstrijdsecretariaat of betreffende coördinator) aan de teamleider heeft 

medegedeeld dat de KNVB akkoord is, is het team vrij. Geen bericht van N.I.V.O-Sparta betekent dus 

dat het team moet spelen (met invallers).  

3. Indien een teamleider te laat uitstel vraagt, en het team vervolgens niet komt opdagen zal het team 

door N.I.V.O-Sparta worden gesanctioneerd met een bedrag dat ten minste bestaat uit de boete die 

N.I.V.O-Sparta door de KNVB opgelegd krijgt, plus de administratiekosten die N.I.V.O-Sparta maakt.   

4. Voor het onderling verplaatsen van een thuiswedstrijd, is naast toestemming van tegenstander, ook 

toestemming van de wedstrijdsecretaris van N.I.V.O-Sparta vereist. Elftalleiders mogen niet op eigen 

houtje schuiven met thuiswedstrijden. 

5. Uitwedstrijden mogen teamleiders in overleg met de coördinator zelf verschuiven/verplaatsen, mits 

teamleiders dat doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat.  

6. Voor het verschuiven van tijden en of datum is ook de naam en functie van de contactpersoon bij de 

tegenstander vereist bij het in te dienen verzoek.  

7. De KNVB staat toe dat per team maximaal twee keer per seizoen uitstel wordt aangevraagd.   

  
Kortom: indien N.I.V.O-Sparta het team niet heeft laten weten dat het verzoek goedgekeurd is, is het team 

verplicht te verschijnen op de originele datum en tijd.    
  
N.I.V.O.-Sparta Jeugdbestuur   

 


