Deelname van teams aan de Regio Cup
Op dit moment is er nog geen duidelijkheid of op enig moment sprake zal zijn tot het spelen van wedstrijden. De
KNVB wil echter wel voorbereid zijn voor het geval van overheidswege aan verenigingen ruimte wordt geboden
dit weer in te vullen. Vanaf heden tot en met 26 maart 2021 is het voor de vereniging ook mogelijk - via een
voorziening in Sportlink Club - de KNVB kenbaar te maken dat teams niet wensen deel te nemen aan de Regio
Cup.
Zoals door de KNVB is aangegeven zullen alle actieve teams welke tot op heden bij de KNVB geregistreerd
stonden in de competitiebestanden automatisch worden opgenomen in het voorgenomen aanbod voor deelname
aan de Regio Cup (zie ook www.knvb.nl/regiocup).
In tegenstelling tot eerdere berichten geldt dit inmiddels (vanaf 23 maart) voor alle competities met uitzondering
van:
- De 7x7 van de vrijdagavond welke in toernooivorm spelen
In het geval een vereniging één of meerdere teams wenst uit te schrijven voor deelname aan de Regio Cup, kan
dit door middel van een voorziening welke in Sportlink Club onder het kopje “Wedstrijdzaken” is opgenomen. Als
de vereniging in dit menu kiest voor “Teams” ziet men een extra optie te weten “Wijzigingsverzoeken”.
Voor verenigingen zal in dit scherm (wat leeg is)
rechtsonder in het scherm een prullenbak
zichtbaar zijn. Als de vereniging dit prullenbakje
aan klikt, verschijnt een scherm van alle teams die
momenteel in de competitieboom in het voorjaar
voor deelname aan de Regio Cup zijn
geregistreerd.

Hieronder een voorbeeld.

De vereniging kan een keuze
maken voor een team wat niet
aan de Regio Cup wenst deel
te nemen en dus uit te
schrijven.
Hiervoor moet het team
geselecteerd worden en moet
een ingangsdatum (in de
toekomst) worden ingevoerd.
Ook is het verplicht de naam
van een aanvrager in te vullen.
Kies deze via het zoekertje
achter het legen veld
Eventueel kan een reden
aangegeven worden.
Na het opslaan en sluiten (rechtsonder in het scherm) wordt het verzoek aan de KNVB verzonden en is het team
verdwenen wanneer de vereniging de lijst opnieuw opvraagt. De vereniging kan te allen tijde inzage behouden op
de ingezonden verzoeken. Dit is dan te zien als men kiest voor “Wijzigingsverzoeken”. Nadien kunnen hier ook
eventuele opmerkingen van de KNVB teruggelezen worden.
In het geval de vereniging een (nieuw) team wil opgeven welke niet in het aanbod is aangegeven, dan dient
hiervoor een mail te worden gezonden aan contact@knvb.nl met vermelding van verenigingsnaam, naam van de
aanvrager, het betreffende team en de gewenste voorkeursaanvangstijd bij thuiswedstrijden.

