Toelichting FairPlay Protocol

Sportcode

1. Voor en na de wedstrijd geven we elkaar de hand!
2. In en om het veld houdt iedereen zich aan de regels!
3. Niet schelden in en om het veld!

In het veld zal de scheidsrechter toezien op het naleven van de Sportcode. Ook buiten het veld
kunnen alle begeleiders oordelen of iedereen zich aan de Sportcode houdt.

1. Voor en na de wedstrijd geven we elkaar de hand!
-

Alvorens de wedstrijd begint geven de spelers van de beide partijen elkaar de hand waarmee
hij/ zij verklaren een ‘faire’ wedstrijd te willen spelen.

-

Na afloop van de wedstrijd worden de tegenstanders bedankt.
Een hand geven hoeft niet alleen voor een na de wedstrijd maar kan ook in de vorm van een
helpende hand. Is er bijvoorbeeld een tegenstander ten val gekomen kun je hem / haar ook
helpen met opstaan.

-

De scheidsrechter zal ook voor een na de wedstrijd de spelers een hand geven om te kennen te
geven dat hij/ zij graag een ‘faire’ wedstrijd wil zien.

2. In en om het veld houdt iedereen zich aan de regels!
-

In het veld gelden bepaalde spelregels maar ook buiten het veld gelden er bepaalde regels die
gerespecteerd dienen te worden.

-

Slecht gedrag is:

1. trappen(schoppen)/ slaan/ ellebogen/ duwen/ omver trekken/ kopstoten/
jennen/ spugen/ vloeken/ schelden/ zeuren op tegenstanders,
medespelers,
toeschouwers, organisatie en wedstrijdleiding (o.a. scheidsrechter).
2. niet op tijd komen/ tijdrekken/ bal in de handen nemen/ bal expres
wegschieten/ weggooien.

-

De kleedkamers dienen netjes te worden gehouden en iedereen moet elkaar hierop kunnen
aanspreken.

-

Niet alleen de deelnemers maar ook de ouders/ supporters dienen zich aan de Sportcode te
houden.

-

Mensen die zich niet aan de regels houden en die, na hierop te zijn gewezen, dit nog niet willen
doen zijn niet meer welkom bij het evenement. Dit betekent voor deelnemende teams
diskwalificatie voor het toernooi en voor ouders/ supporters verwijdering van het complex.

3. Niet schelden in en om het veld!
-

Schelden op en om het veld hoort niet en staat niet.

-

Iedereen moet iedereen aan kunnen spreken op zijn of haar taalgebruik.

-

Na herhaalde waarschuwingen kan een scheidsrechter besluiten om het hele desbetreffende
team te diskwalificeren voor het toernooi. Een team is zelf verantwoordelijk voor de eigen
daden.

