Charter Fair Play
Wat betekent Fair Play in je sportclub?
Bij fair play denk je automatisch aan ‘eerlijk en sportief spelgedrag’. Maar fair play gaat verder dan dat! Het
gaat ook over belangrijke waarden en opvoedkundige meerwaarde.
Onder fair play verstaan we het toepassen van zowel de geschreven als de ongeschreven spelregels. Ze zijn
bedoeld om het spelplezier en de veiligheid van de sporter te vergroten en om blessureleed te vermijden.
Het is dan ook belangrijk dat sporters de regels van het spel kennen en toepassen.
Spelregels
De spelregels zijn technische richtlijnen die vooraf zijn gemaakt en die meestal vastliggen in een reglement.
Ze zorgen ervoor dat de sport op een eerlijke en uniforme manier kan verlopen. Alle sporters houden zich
aan de spelregels, waarover trouwens weinig discussie kan bestaan.
Aanbeveling clubs: communiceer de ‘spelregels’ van je sport duidelijk aan de leden en pas deze consequent
toe!
Gedragsregels
Een heel aantal zaken liggen niet vast in een reglement. Het gaat hier bijvoorbeeld om gelijke kansen voor
alle spelers, waardig verliezen, het mijden van fysiek en verbaal geweld en respect voor medespelers,
tegenstanders, trainer en scheidsrechter. Hier gaat het over hoe je als sporter, als team en/of als club je
doel wil bereiken.
Aanbeveling clubs: stel duidelijke gedragsregels op, in combinatie met realistische doelen voor iedere
sporter zodat die weet hoe hij zich moet / kan gedragen. Dit kan verschillen van club tot club. Individuele
sport of teamsport? Recreatie of competitie? Prestatiegericht of gezondheidsgerelateerd?
Een aantal mogelijke gedragsregels zijn:
•
•
•
•
•
•
•

maak goede afspraken en zorg steeds voor plezier tijdens het sporten
heb respect voor jezelf als sporter, evenals voor je medespelers of tegenstanders
wees eerlijk en sport met gelijke kansen
beheers jezelf en toon de nodige sportiviteit
fair play telt niet enkel op het veld, maar ook eromheen
geef steeds het goede voorbeeld en reageer bij de minste inbreuk op fair play
nultolerantie tegen elke vorm van agressie, racisme of zaken in strijd met fairplayregels

Ons streefdoel
Sportievak wil graag dat alle Sportievak-clubs handelen volgens het Charter Sportclubs. Op die manier
zetten we samen het recreatieve, sociale en vormende karakter van de sport extra in de kijker.
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