1. Algemene bepalingen
1.1

De competitieprogramma’s voor de te spelen wedstrijden in de reguliere competities zullen
minimaal twee en maximaal vier weken voor de aanvang van de eerste competitieronde
definitief bekend worden gemaakt. Deze schema’s zullen dan ook op de website worden
geplaatst.

1.2

Voorlopige schema’s zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in de 2e helft van augustus,
worden doorgestuurd naar coaches. Dit zijn echter wel voorlopige schema’s en kunnen dus
nog veranderen.

1.3

Halverwege augustus zullen de teams worden ingedeeld via Sportlink. De leden zijn zelf
verantwoordelijk voor een correct account, dat houdt in: een correct email adres bij het
ledensecretariaat voor aanmelding van de app Basketball.nl en een up-to-date foto. De leden
zijn tevens zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die zij zelf via de
Basketball.nl app kunnen onderhouden.

2. Verzetten van wedstrijden
2.1

De wedstrijdweekenden zoals ontvangen door de NBB zijn leidend.

2.2

Na ontvangst van de voorlopige wedstrijdschema’s hebben de coaches een week de tijd om
eventuele voorstellen voor wedstrijdwijzigingen te bespreken met de wedstrijdsecretaris. De
wedstrijdsecretaris beoordeelt de haalbaarheid van de voorgestelde wijzigingen.

2.3

Nadat een wedstrijd definitief is gepland wordt een wijzigingsverzoek in beginsel niet in
behandeling genomen.

2.4

Uitsluitend in bijzondere omstandigheden, rekening houdend met het bepaalde in het
wedstrijdreglement van de NBB, zal de wedstrijdsecretaris een wijzigingsverzoek in
behandeling nemen. Individuele persoonlijke redenen vormen in beginsel geen aanleiding tot
het verzetten van eenmaal definitief geplande wedstrijden. De wedstrijdsecretaris legt
dergelijke verzoeken voor aan het bestuur. De beslissing van het bestuur is hierin bindend.

3. Zaaltaken
3.1

Ieder lid van Octopus dat competitie speelt, is verplicht om zaaltaken te doen.

3.2

Uitsluitend in bijzondere omstandigheden kan een verzoek tot ontheffing van deze
verplichting worden ingediend bij het bestuur. De beslissing van het bestuur is bindend.

3.3

Zaaltaken zijn terug te vinden op de site van EVBV Octopus. Het is de verantwoordelijkheid
van de leden zelf om op de hoogte te zijn wanneer deze zaaltaken moeten worden
uitgevoerd.

3.4

Het is de verantwoordelijkheid van de leden om zelf vervanging te zoeken, indien een
zaaltaak niet zelf kan worden uitgevoerd.

3.5

Zaaltaken staan ten minste 14 dagen voor aanvang van de taak op de site, met uitzondering
van het eerste speelweekend in januari.

3.6

Indien de zaaltaak niet wordt uitgevoerd krijgt het lid een boete; de hoogte van deze boete
wordt vastgesteld tijdens de ALV. Bij een tweede boete zal zowel een geldboete volgen als
een schorsing voor de eerst volgende thuiswedstrijd.

