VOORSTEL: AANPASSING ART. B1210 - BESCHERMINGSZONE
Motivatie
Wegens het succes van de “Red Flames” zijn er de laatste 2 jaar verscheidene clubs met een vrouwensectie gestart in de provinciale
kampioenschappen.
Art. B1210 zegt dat men voor de eerste ploegen een beschermingszone voor de scheidsrechter en de bezoekende spelers dient te voorzien.
Het gebeurt zelden dat een vrouwenclub op het hoofdspeelveld van de club zijn wedstrijden afwerkt. Sommige velden waarop de vrouwen
moeten spelen, liggen naast het hoofdveld, andere liggen op min of meer grote afstand van de kleedkamers. Bij de keuring van die terreinen
moeten de clubs meestal kunst- en vliegwerk verrichten om een (tijdelijke) beschermingszone te creëren. Wanneer men later naar een
wedstrijd gaat kijken blijkt die beschermingszone er niet meer te zijn.
Er zijn tot op heden weinig of geen incidenten geweest bij de provinciale vrouwenwedstrijden, ware het dan niet geraadzaam de bestaande
toestand te regulariseren? De thuisspelende club dient immers altijd de nodige schikkingen te treffen teneinde de scheidsrechter, de spelers en
de officiëlen de mogelijkheid te geven zich zonder gevaar naar hun kleedkamer te begeven.
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Ongewijzigd tot
2. Beschermingszone
21. Voor wat betreft de speelvelden van de eerste ploegen, deze van der provinciale vrouwenploegen uitgezonderd, dient de bescherming van
de scheidsrechters en van de bezoekende spelers verzekerd te worden door het aanleggen, tussen de kleedkamers en het eigenlijke speelveld,
van een ruimte van minstens 3 meter breedte, derwijze dat het publiek er geen toegang toe heeft.
22. Dit gebied mag minder breed zijn indien het de scheidsrechter en de spelers afdoende beschermt, bij voorbeeld wanneer het uit een overdekte
gang bestaat.
23. Deze beschermingszone is niet verplichtend voor de andere speelvelden, doch de thuisspelende club dient de nodige schikkingen te treffen
teneinde de scheidsrechter, de spelers en de officiëlen de mogelijkheid te geven zich zonder gevaar naar hun kleedkamer te begeven.
24. Wat betreft de draagwijdte van de schorsingen (verbod neutrale zone), wordt dit gebied ook beschouwd als neutrale zone.
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