	
  
	
  

Sanctionering bij kaarten

HHC Quick Stick volgt hiervoor de richtlijnen van de KNHB. Als club kunnen wij wel
eigen, aanvullende sancties opnemen. Daar wat dit van toepassing is, is de tekstkleur
blauw.

	
  Groene	
  kaart
Geen sanctie. Een groene kaart geldt als waarschuwing. Dit geldt sowieso bij een
persoonlijke straf. Bij een zogenaamde aanvoerderkaart, zeker als deze wordt herhaald,
kan een coach zelf met een team in overleg gaan over oorzaak en gevolg.

	
  Gele	
  kaart	
  
Arbitrage commissie krijgt van het wedstrijdsecretariaat het DWF doorgemaild
Arbitrage commissie registreert gele kaarten
Vanuit KNHB sanctie:
o Eerste kaart; geen actie
o Tweede kaart voor zelfde persoon; geen actie
o Derde kaart zelfde persoon; schorsing 1 wedstrijd
o Vierde kaart zelfde persoon; geen actie
o Vijfde en volgende kaarten zelfde persoon; telkens 1 wedstrijd schorsing
Arbitrage commissie mag in overleg met bestuur eigen sancties opleggen aan
speler bij herhaaldelijk negatief gedrag
Verweer na krijgen gele kaart is niet mogelijk
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  Rode	
  kaart
Arbitrage commissie krijgt van het wedstrijdsecretariaat het DWF doorgemaild;
arbitrage commissie overlegt met bestuur, want mag als vereniging vooraf al
sanctie opleggen aan speler. Advies: sowieso aansluitend 1 wedstrijd schorsing.
Scheidsrechter moet binnen drie dagen het DWF plus formulier “aanvullende
verklaring” mailen aan bondsbureau
Verweer op rode kaart moet betreffende speler voor de eerste donderdag na de
wedstrijd mailen aan tucht@knhb.nl (arbitrage@quickstick.nl in cc)
Voor hulp hierin bellen/mailen met arbitrage commissie
Voor junioren moet ook het formulier “wangedrag junioren” worden ingevuld door
arbitrage commissie na overleg met bestuur en meegezonden met verweer.
Over het algemeen geldt:
Verbaal is minimaal 1 wedstrijd schorsing
Fysiek is minimaal 2 wedstrijden schorsing

-‐

-‐
-‐

-‐
-‐

Administratieve kosten vanuit KNHB bij zowel geel als rood:
Senioren € 12,50 per kaart
Junioren € 7,50 per kaart

Eerste aanspreekpunt is arbitrage commissie, deze overlegt met bestuur over eventueel
te nemen maatregelen. In samenwerking met lijncoördinatoren wordt de opgelegde
sanctie uitgevoerd.

Het doel is leuk hockeywedstrijden spelen! Duidelijkheid over sanctionering is van
belang, maar vooral Sportiviteit & Respect. Het is niet leuk om een kaart te ontvangen
maar laten we niet vergeten dat het ook niet leuk is om een kaart te geven!
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