Uitvoeringsregeling Gedragscodes voor coaches, teamofficials en spelers
ALGEMEEN
Het bondsbestuur heeft op 23 februari 2016 de Uitvoeringsregeling Gedragscodes voor coaches,
teamofficials en spelers goedgekeurd.
In de Uitvoeringsregeling zijn de volgende gedragscodes vastgesteld:
1. Gedragscode voor coaches en teamofficials.
De gedragscode voor coaches en teamofficials is van toepassing op allen die deel
uitmaken van de begeleidende staf van een speler of team.
2. Gedragscode voor spelers.
De gedragscode voor spelers is van toepassing op allen die aan een partij
deelnemen en geldt gedurende het verloop van de partij.

1

GEDRAGSCODE VOOR COACHES EN TEAMOFFICIALS
1.1

Algemeen
De term “coach” is van toepassing op een ieder die plaats neemt op de voor
de coach bestemde stoel of op andere wijze de rol van coach vervult tijdens
een partij. De term “teamofficial”is van toepassing op iedere functionaris
die deel uit maakt van de begeleidende staf van een speler of een team.
Classificeerders in Aangepast Badminton worden in deze gedragscode
beschouwd als wedstrijdfunctionarissen (zie 1.2.6, 1.2.8 en 1.2.9).

1.2

Coaches en team officials, actief tijdens een partij, of op andere wijze
aanwezig op de speelvloer:

1.2.1 moeten passend gekleed zijn in teamkleding of in een overhemd, blouse of
polo en een pantalon of rok. Onder ongepaste kleding wordt in ieder geval
verstaan: jeans, bermudashorts, slippers en sandalen.
De referee bepaalt of een coach wel of niet passend gekleed is.
1.2.2 moeten tijdens het spel blijven zitten op de voor hen bestemde stoelen
achter de speelhelft van hun spelers(s), behalve tijdens de reguliere pauzes.
Het is alleen toegestaan naar een ander speelveld te gaan als de shuttle niet
in spel is.
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1.2.3 mogen niet coachen wanneer de shuttle in spel is of op enige wijze een
speler van de andere partij afleiden of het spel verstoren;
1.2.4 mogen het spel niet vertragen door coachen op wat voor manier dan ook;
1.2.5 moeten in de reguliere pauzes tijdens een partij naar hun stoel terugkeren
zodra de scheidsrechter aankondigt dat er nog 20 seconden te gaan zijn;
1.2.6 mogen niet schreeuwen of gebaren, beledigende of dreigende taal
gebruiken of beledigend of dreigend gedrag vertonen of op enige andere
wijze toeschouwers, toernooileiding, wedstrijdfunctionarissen of een coach
of teamofficial van de tegenstander(s) afleiden;
1.2.7 mogen geen contact zoeken met spelers, coaches of teamofficials van de
andere partij en mogen geen gebruik maken van elektronische apparaten
zoals mobiele telefoons, laptops en vergelijkbare apparatuur;
1.2.8 mogen op geen enkele wijze ongewenst lichamelijk contact hebben of
zoeken met toeschouwers, toernooileiding, wedstrijdfunctionarissen of
spelers, coaches en teamofficials van de andere partij.
1.2.9 mogen vóór, tijdens of na een evenement op geen enkele wijze de sport in
diskrediet brengen via uitingen in de media die betrekking hebben op de
toernooileiding, wedstrijdfunctionarissen, of collega’s en spelers van
andere teams en die persoonlijk van aard zijn, vooringenomenheid
veronderstellen of de integriteit van de betrokkene(n) in twijfel trekken.
1.3. Sancties in eerste aanleg
1.3.1 De scheidsrechter laat een let spelen wanneer een coach of teamofficial
tijdens een rally aanwijzingen probeert te geven. In geval van herhaling
roept de scheidsrechter onmiddellijk de referee.
1.3.2 De scheidsrechter waarschuwt een coach of teamofficial wanneer deze:
- niet passend is gekleed;
- niet in zijn stoel blijft zitten gedurende het spel;
- probeert het spel te vertragen;
- niet naar zijn stoel terugkeert zodra de scheidsrechter aankondigt dat er
nog 20 seconden te gaan zijn;
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- op enigerlei wijze een wedstrijdfunctionaris, speler, coach of teamofficial
van de andere partij beledigt, afleidt of intimideert;
- tijdens een partij contact zoekt met spelers, coaches of teamofficials van
de andere partij.
De scheidsrechter zal de coach of teamofficial in overtreding mondeling
waarschuwen.
1.3.3 Bij herhaling van dezelfde overtreding genoemd onder 1.3.2 of in geval van
een overtreding genoemd onder 1.3.1 roept de scheidsrechter de referee
op de baan. De referee kan de coach of teamofficial verwijderen uit de
onmiddellijke omgeving van de banen.
1.3.4 Bij ernstige overtredingen van deze gedragscode of bij ongewenst
lichamelijk contact (zie 1.2.7) roept de scheidsrechter de referee op de
baan. De referee verwijdert de betrokken coach of teamofficial van de
speelvloer en kan deze ook voor (on)bepaalde tijd de toegang tot de hal
ontzeggen.
1.3.5 Bij een actie door de referee zoals genoemd in 1.3.4, mag de
desbetreffende coach of teamofficial tijdens de partij niet worden
vervangen door een andere coach of teamofficial.
1.3.6 Indien door de LCW wordt vastgesteld dat artikel 1.2.9 is overtreden door
een coach of teamofficial van een vereniging, kan aan de betrokken
vereniging een boete van maximaal € 300,00 worden opgelegd. Ook kan als
aanvullende straf een uitsluiting of schorsing voor het uitoefenen van de
taak van coach of teamofficial bij evenementen en competitiewedstrijden
worden opgelegd. De vereniging kan tegen de straf bezwaar maken
overeenkomstig het Tuchtreglement.
1.4

Weddenschappen

Het is niet toegestaan enige inzet van waarde te verwedden m.b.t. een
evenement waarbij men zelf actief is als coach of teamofficial, of waarvoor men
in een andere hoedanigheid is geaccrediteerd.
De sancties zoals genoemd in artikel 1.3.6 zijn van toepassing op de in
overtreding zijnde coach of teamofficial.
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1.5

Rapportage

De referee rapporteert ernstige of aanhoudende overtredingen van deze
gedragscode aan de LCW respectievelijk RCW via het refereerapport.
1.6

Overtredingen

Voor overtredingen van de artikelen 1.3 t/m 1.4 van deze gedragscode is het
Tuchtreglement van toepassing.
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2. GEDRAGSCODE VOOR SPELERS

2.1

Doelstelling

Het doel van deze code is:
a)

het verzekeren en handhaven van een ordelijk en eerlijk verloop van een
partij in een door Badminton Nederland gesanctioneerd toernooi of
gesanctioneerde wedstrijd;
het verzekeren en handhaven van passend gedrag van spelers binnen die
context en het beschermen van de rechten van spelers, de rechten van
Badminton Nederland en die van sponsoren en publiek, zoals bedoeld in
de Statuten hoofdstuk 2 artikel 3 lid 1 sub a.

b)

2.2

het zowel binnen als buiten Nederland in ere houden van de goede
naam van Badminton Nederland en de integriteit van de sport, zoals
aangegeven in de Statuten hoofdstuk 2 artikel 3 lid 1 sub b
Toepassing

2.2.1 Deze code is van toepassing op alle door Badminton Nederland
gesanctioneerde evenementen en de daar aan deelnemende spelers, zoals
aangegeven in de Statuten hoofdstuk 2 artikel 3 lid 1.
2.2.2 Alle spelers dienen zich aan deze code en de spelregels van badminton te
houden.
Een speler die deelneemt aan een partij van een door Badminton
Nederland gesanctioneerd evenement dient deze code, de spelregels van
badminton en de van toepassing zijnde algemene en specifieke bepalingen
te accepteren en is daarmee verplicht zich er aan te houden.
2.2.3 Een speler die één van de overtredingen genoemd in artikel 2.3 begaat,
wordt geacht de code te hebben overtreden.
2.3

Overtredingen van spelers bij een partij

2.3.1 Ongepast gedrag
2.3.1.1 Het zich onwaardig of onsportief gedragen tijdens een partij van een
door Badminton Nederland gesanctioneerd evenement.
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2.3.1.2 Het zich onmiddellijk voorafgaand, tijdens of onmiddellijk na afloop
van een partij onttrekken aan de normale omgangsvormen zoals het
bedanken van wedstrijdfunctionarissen of handen schudden met
tegenstanders.
2.3.2 Het negeren van kledingregels
2.3.2.1 Het zich voor het spelen niet presenteren en kleden conform de
geldende uitvoeringsregeling kleding en reclame-uitingen bij
badmintonwedstrijden. In alle gevallen dient schone voor
badminton geëigende kleding te worden gedragen.
2.3.2.2 Het zich niet houden aan de specifieke bepalingen van een toernooi
ten aanzien van regels voor kleding en reclame.
2.3.3 Het niet uitspelen van een partij
Het niet uitspelen van een partij tenzij de speler in redelijkheid niet in staat is
verder te spelen.
2.3.4 Het niet naar beste kunnen presteren
Het niet naar beste kunnen proberen een partij te winnen.
2.3.5 Het proberen een wedstrijdfunctionaris te beïnvloeden
Het proberen om beslissingen van wedstrijdfunctionarissen door woord,
gebaar of racketbewegingen te beïnvloeden.
2.3.6 Het pogen aanwijzingen te ontvangen
Het pogen aanwijzingen te ontvangen tijdens het spel, behalve zoals is
toegestaan in de spelregels. Elke hoorbare of zichtbare vorm van
communicatie tussen speler en coach kan als een vorm van ontvangen van
aanwijzingen worden gezien.
2.3.7 Hoorbare obsceniteiten
Taalgebruik bezigen dat algemeen als profaan of onfatsoenlijk wordt ervaren
en dat luid en duidelijk te horen is door de scheidsrechter of het publiek.
2.3.8 Zichtbare obsceniteiten
Het maken van gebaren met hand en/of racket of shuttle van algemeen
bekend obsceen of beledigende aard.
2.3.9 Misbruik van de shuttle
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2.3.9.1 Het met opzet binnen of buiten de baan slaan van de shuttle op
gevaarlijke of roekeloze wijze, het slaan van de shuttle zonder acht
te hebben voor mogelijk gevaarlijke gevolgen, of het opzettelijk
beschadigen van de shuttle.
2.3.9.2 De snelheid of de vlucht van de shuttle opzettelijk beïnvloeden.
2.3.10

Misbruik van racket of materiaal
Het opzettelijk en met geweld vernietigen of beschadigen van rackets of
ander materiaal, het opzettelijk krachtig slaan op of tegen het net, de
baan, de scheidsrechtersstoel of andere baanuitrusting.

2.3.11

Taalmisbruik
Het doen van uitspraken, binnen de locatie van het evenement, gericht
aan een official, tegenstander, toeschouwer, of een ander persoon, die
onjuist, discrediterend, beledigend of op andere wijze kwetsend zijn.

2.3.12

Geweldpleging
Het gebruik van fysiek geweld tegen een official, tegenstander,
toeschouwer of ander persoon. Zelfs het ongeoorloofd aanraken van één
van dezen kan als fysiek geweld worden geïnterpreteerd.

2.3.13

Onsportief gedrag
Het zich gedragen op een voor de sport kwetsende of niet passende wijze.

2.4

Afhandeling van overtredingen

Voor overtredingen zoals bedoeld in artikel 2.3 is spelregel 16 van toepassing. De referee
vermeldt alle overtredingen van deze gedragscode in zijn rapport. Afhandeling geschiedt
overeenkomstig de Uitvoeringsregeling opgelegde kaarten. Indien er geen referee en/of
een door Badminton Nederland aangestelde scheidsrechter aangesteld zijn en de LCW
respectievelijk RCW stelt vast dat artikel 2.3 is overtreden door een speler van een
vereniging, kan aan de betrokken speler een boete van maximaal € 100,00 worden
opgelegd. Ook kan als aanvullende straf een uitsluiting of schorsing voor evenementen en
competitiewedstrijden worden opgelegd. De speler kan tegen de straf bezwaar maken
overeenkomstig het Tuchtreglement.
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