Zwarte Kaart
Rapport
Datum
Wedstrijd
Plaats
Naam organiserende vereniging of instantie
Naam van het toernooi ……………………………
Naam voorzitter DT/wedstrijdleider zie opm.

Conflictsituatie dan neemt ander DT lid dit over.

Naam betrokken scheidsrechter ………………….

Naam en adres ontvanger zwarte kaart

Indien KNAS nr. bekend, dan is naam voldoende.

KNAS nr van deze persoon of nationalteit

Indien geen nummer dan naam en adres hierboven

Functie van deze persoon.
Namen van evt getuigen: NB, bij meer dan 3
maak gebruik van aanvullende opmerkingen

schermer

coach

publiek

anders, nl:

Zwarte kaart blz. 2 van rapport datum……………………….. Betreffende………………………………
Datum en tijdstip waarop kaart gegeven

Ttijdstippen 3 x oproep ontvanger. Indien nodig
Verklaring scheidsrechter
Geef ook het art. # in het
reglement aan dat
overtreden werd.

Verklaring betrokkene
(ontvanger zwarte kaart)

Verklaring wedstrijdleider
Welke maatregelen zijn ter
plekke genomen.

Aanvullende opmerkingen

Eventuele getuigenverklaringen kunnen
indiien gewenst separaat worden toegevoegd
Dit hoeft niet. Er kan worden volstaan met
naam en handtekening event. getuigen.

Zwarte kaart blz. 3 van rapport datum……………………….. Betreffende………………………………

Ondertekening
wedstrijdleider / DT
Ondertekening
scheidsrechter
Ondertekening
ontvanger zwarte kaart
Bij absentie ontvanger
namen en ondertekening
2 aanwezigen die oproep
3 x hebben gehoord

Aanvullende informatie: Getuigen kunnen uiteraard a-charge zowel als a-decharge zijn.
Wanneer getuigen buitenlanders zijn dan vaststellen en vermelden bij welke nationale
Bond ze zijn aangesloten. Bij schermers is dat meestal eenvoudig, bij anderen die
claimen lid van een andere bond te zijn is nadere identificatie noodzakelijk.
denk aan naam adres woonplaats, event. tel. nr of email adres.
NB. Ook niet aangesloten aanwezigen kunnen getuigen, of een zwarte kaart krijgen.
Stuur dit rapport binnen 10 dagen (datum poststempel) naar het bondsbureau.
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond t.a.v. Dagelijks Bestuur.
Postbus 600
2700 MD Zoetermeer
of scan binnen die tijd als PDF naar info@knas.nl
KNAS/BF2013

Als ontvanger kaart zich meldt, dan kan dit
achterwege blijven.

