REGLEMENT SPORTIVITEITPRIJS M.I.V. 2016.
Regeling sportiviteitprijs als bedoeld in artikel 5-23 van het algemeen reglement.
1.

Aan elk team wordt voor elke gespeelde wedstrijd een cijfer toegekend voor de sportiviteitprijs.

2.

a. Het toekennen van de cijfers geschiedt door zowel de scheidsrechter als de secretaris/
tijdwaarnemer van de betreffende wedstrijd. De secretaris/tijdwaarnemer alleen als deze
een officiële scheidsrechter is;
b. Het bestuur is bevoegd om voor het beoordelen van wedstrijden en het toekennen van
punten voor de sportiviteitprijs derden aan te wijzen.

3.

De navolgende cijfers kunnen worden toegekend:
9/10 = zeer sportief gedrag
7/8
= sportief gedrag
5/6
= sportief/onsportief gedrag
3/4
= onsportief gedrag
1/2
= zeer onsportief gedrag
0
= wangedrag ( b.v. staken van een wedstrijd wegens onregelmatigheden)

4.

De toegekende cijfers worden opgeteld en aan het team dat aan het einde van het seizoen
per divisie de hoogste gemiddelde score heeft zal een herinnering worden uitgereikt.

5.

Bij het toekennen van punten voor de sportiviteitprijs zal rekening gehouden worden met de
volgende criteria (de gedragsregels van ZVV worden geacht onderdeel uit te maken van deze
criteria (g)):
Scheidsrechter:
•
Respect voor medespelers
•
Respect voor de scheidsrechter
•
Respect voor secr./tijdwaarnemer
•
Respect voor en acceptatie leiding
sporthal (g)

•
•
•
•

•
•
•

Wegwerp gebaren
Hard en onsportief spel
Tegenstander een hand geven (g)

•
•
•

•
•

Secretaris/tijdwaarnemer:
Wel of geen coach
Gedrag voor de wedstrijd (inspelen)

•
•

•

Wel of geen aanvoerdersband

•

•

Wel of geen reserveshirt doelman

•

•
•

Gedrag spelers op strafbank
Plaatsen doelen en banken

•
•
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Respect voor de tegenstander
Respect voor de lijnrechter
Agressief gedrag
Ontvangen steun van
aanvoerder en coach tijdens
wedstrijd (g)
Reageren op beslissingen
Niet respectvol taalgebruik
Respect voor en accepteren van
beslissingen bestuur (g)

Wel of geen lijnrechter
Wedstrijdformulieren op tijd
inleveren
Correct schoeisel coach en
lijnrechter
Gedrag op reservebank
(vloeken, schelden en/of
gebaren)
Correct invullen formulieren
Opruimen doelen en banken
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•

Behandeling eigendommen van ZVV
en sporthal (g)

•

6.

Wanneer een wedstrijd niet door kan gaan omdat een team zonder zich tijdig af te melden
niet op komt dagen krijgt dat team 10 punten in mindering op het totaal aantal punten voor de
sportiviteitprijs.

7.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Veghel, 23 augustus 2016.
Het bestuur.
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