FAIR PLAY CHARTER
Respect
voor de volledige leiding van de wedstrijden

Erkentelijkheid
van de sport, de liga en haar reglementen

Sympathie
voor ALLE deelnemers aan de game

Positivisme
ten opzichte van spelers, coaches, medewerkers en fans

Eerbied
voor de organisator, de infrastructuur en installatie van de game

Communicatie
op een gepaste en respectvolle manier t.o.v. iedereen

Teamsport
ondersteunend werken, zonder uitsluiting van individuen

Respect voor de volledige leiding van de wedstrijden
De spelleiding is een organisatie die een niet-professionele hobby uitoefent.
Op geen enkele wijze mag de integriteit van hun oordelen in twijfel getrokken worden, voor, tijdens en na
de wedstrijden.
Opmerkingen kunnen steeds via de juiste en toegestane kanalen of via de liga overgemaakt worden aan de
desbetreffende instanties.
Erkentelijkheid voor de sport, de liga en haar reglementen
Elk lid erkent door betaling van zijn contributie, de regels en aanvaardt het intern reglement van de liga.
Zij hoort haar spelers, coaches, medewerkers en supporters hierop te wijzen, en moet overtredingen tegen
dit reglement melden.
Sympathie voor ALLE deelnemers aan de game
ALLE deelnemers, in welke rol dan ook, beoefenen hun functie uit liefde voor de sport.
Hou hier rekening mee en speel geen “rechter” als die rol u niet is aangemeten.
Positivisme ten opzichte van spelers, coaches, medewerkers en fans
Elke sport is aangenamer in omgang voor wie dan ook, als het positieve aspect wordt benadrukt.
Niemand heeft een boodschap aan het overbrengen van negatieve opmerkingen.
Afbreken is gemakkelijk….opbouwen vraagt meer moeite. Make the effort !!
Eerbied voor de organisator, de infrastructuur en installatie van de game
Elk team en elke fan, vindt het fijn om zijn eigen “home”-infrastructuur respectvol behandelt te zien
worden.
Vergeet dan ook niet, dat het dus ALTIJD iemands “home”- infrastructuur betreft.
De organisator probeert het steeds zo aangenaam mogelijk te maken voor ALLE supporters.
Communicatie op een gepaste en respectvolle manier tegenover iedereen
Coaches, spelers, medewerkers en fans moeten onthouden dat een correcte manier van communiceren
sneller een positieve reactie teweegbrengt, en dit via welk kanaal dan ook.
Iedereen heeft het recht om een mening te hebben en deze te delen, als ze ten minste onderbouwd,
constructief en eerbiedig is voor de lezer(s) en ontvanger(s) van de boodschap.
Teamsport ondersteunend werken, zonder uitsluiting van individuen
Niemand mag uitgesloten worden omwille van religie, huidskleur, geslacht of levensvisie.
Racisme is taboe en kan NOOIT getolereerd worden door wie dan ook.
Elke overtreder, in welke hoedanigheid dan ook, wordt gesanctioneerd door de liga.

Elk lid is vrij om deze bovenvermelde items, in te vullen op de manier die zij verkiest en/of hanteert.
De ondertekening van dit charter benadrukt de bereidwilligheid van elk lid en bevestigt de navolging van de
vermelde richtlijnen.
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