Sanctiebeleid L.S.H. Thor
SPORTIEF EN RESPECTVOL GEDRAG LANGS DE LIJN
Thor is een prettige en gastvrije vereniging waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen.
Thor wil dit op het veld en langs de lijn graag uitdragen richting spelers, bezoekers én richting
de scheidsrechters. Helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend. Zowel vanuit Thor, als vanuit de
KNHB wordt veel aandacht besteed aan normen en waarden op en rond het veld. De KNHB
probeert door middel van campagnes het sportieve gedrag te promoten. Hier is Thor een groot
voorstander van.
Het aanspreken en/of verwijderen van publiek dat ongewenst gedrag vertoont, valt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur van Thor.

GELE EN RODE KAARTEN
Door de KNHB opgelegde boetes als gevolg van gele en rode kaarten worden verhaald op
spelers, coaches en teambegeleiders, of middels automatische incasso.
Kaarten zullen volgens de reglementen van de KNHB kunnen leiden tot schorsingen voor de
volgende wedstrijd(en). Daarnaast kan de tuchtcommissie namens de vereniging additionele
sancties opleggen. Recidivisten worden persoonlijk benaderd en zullen ten overstaan van de
tuchtcommissie verantwoording moeten aﬂeggen.

VERPLICHTING HALEN VAN DE CS- KAART
Met het vaststellen van het VAP hebben de leden van Thor bevestigd dat alle spelende leden
de clubscheidsrechterskaart (CS-kaart) moeten hebben behaald binnen één seizoenshelft. Bij
het niet hebben van een kaart of het niet willen halen van een CS-kaart binnen één jaar is het
sanctiebeleid van toepassing. Peildatum voor het behalen van de kaart is 1 januari in het
hockeyseizoen waarin de speler in het bezit van een kaart dient te zijn.

NIET VERSCHIJNEN OP SPELREGELEXAMEN OF NIET SLAGEN
SPELREGELEXAMEN
Het zonder opgave van redenen niet verschijnen op een door het bestuur georganiseerde
opfriscursus, of het bijbehorende examen, door de cursist gedurende het seizoen waarin
zijn/haar team wordt opgeroepen heeft de consequenties als omschreven in het sanctiebeleid.
Thor biedt één examenmogelijkheid gedurende de eerste seizoenshelft. De cursist dient zelf
zorg te dragen voor deelname aan een examenzitting elders indien hij geen gebruik maakt van
deze mogelijkheid of niet geslaagd is. Eventuele kosten komen voor rekening van de cursist.
Indien het bestuur besluit alsnog meer examens te organiseren, dan wordt de cursist in de
gelegenheid gesteld hier aan mee doen.

NO-SHOW
Een no-show is iemand die niet verschijnt tijdens en/of niet zorgt voor adequate vervanging
voor een arbitrageverplichting tijdens een hockeyseizoen, maar wel ruim van tevoren op de
hoogte is gesteld van zijn of haar arbitrageverplichting. Hierop zijn de maatregelen van
toepassing als vermeld in het sanctiebeleid. Door de KNHB aan de vereniging opgelegde
boetes ten gevolge van het niet op komen dagen van de scheidsrechter worden op de
betrokken arbiter verhaald. Aanvullende informatie is tevens te vinden in het Huishoudelijk
Reglement.

UITVOERING SANCTIEBELEID
De bevoegdheid om op te treden is van het bestuur onder verantwoordelijkheid van de
Wedstrijdsecretaris.

SANCTIEBELEID ARBITRAGELEDEN
Examen
Tijdig reageren met reden waarom
cursist niet kan deelnemen

Prima, mits met toezegging dat wordt deelgenomen
aan volgende ronde

Niet reageren en/of e-Learning niet
voltooien en/of niet op de verplichte
avond verschijnen

Uitsluiting examen
2 wedstrijden op de bank (of ander corvee ter
beoordeling aan de club) op het moment dat team
thuis speelt
Verscherpt toezicht op deelname volgende ronde
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor een deelname
bij een andere club
Alle kosten verbonden aan verdere deelnames zijn
voor eigen rekening
Zo snel mogelijk herkansen, zo mogelijk op een
andere vereniging

Deelnemen maar helaas zakken (8-14
fouten)

Deelnemen maar faliekant zakken (>15 Tenzij er aanwijsbaar een mitigerende
fouten)
omstandigheid is: 2 wedstrijden op de bank of ander
corvee op het moment dat team thuis speelt
Verscherpt toezicht op deelname volgende ronde
Per 1 januari van het lopende seizoen je 50 euro boete
kaart nog niet behaald hebben
Niet speelgerechtigd totdat boete betaald is
Wedstrijden
Indien te laat (meer dan vijf minuten na Tenzij er aanwijsbaar een mitigerende
aanvangstijd wedstrijd)
omstandigheid is: 20 euro boete
Niet speelgerechtigd totdat boete betaald is

Niet opdagen bij ﬂuitbeurt (en dus geen 35 euro boete
vervanging geregeld en/of niet gemeld Niet speelgerechtigd totdat boete betaald is
bij Wedstrijdsecretaris)
Recidive niet opdagen bij ﬂuitbeurt (en 50 euro boete
dus geen vervanging geregeld en/of niet Niet speelgerechtigd totdat boete betaald is
gemeld bij Wedstrijdsecretaris)
Verwijzing naar Wedstrijdsecretaris; deze bepaalt
volgende stap

