Vlaamse Boogsport Federatie
“ liggende wip” vzw.
Zetel: Boomgaardstraat 22 B 26 - 2600 BERCHEM

Ethisch Charter
Deze regels gelden, op en rond het trainingslokaal, de wedstrijdzalen en clublokalen.

BOOGSCHIETEN “ Liggende Wip” = EEN TOFFE SPORT
Voor de ganse familie en met vrienden !
Algemene gedragsregels
Waarden en normen die voor iedereen gelden.
1. Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel.
2. Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren.
3. Respecteer het werk van al de mensen die instaan en / of helpen bij de
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

organisatie.
Respecteer de regels van de sport en de beslissingen van de scheidsrechters.
Gebruik GEEN fysiek, mentaal en / of verbaal geweld.
Verzorg uw kledij en gedraag U waardig.
Draag zorg voor uw materiaal alsook voor dat van anderen.
Respecteer de mede - en tegenspelers.
Zorg samen voor een Faire sport.
Beperk uw alcoholgebruik.

Specifieke gedragsregels
Voor bepaalde doelgroepen gelden andere gedragscodes, zo gelden voor
sporters andere regels dan voor ouders en / of begeleiders. Iedere
doelgroep heeft zijn eigen verantwoordelijkheden.
Boogschutters
1. Groet uw tegenstander voor en na de wedstrijd.
2. Win een wedstrijd met respect voor uzelf, uw teamgenoten en uw
tegenstander.
3. Gedraag U volgens de regels van de sport.
4. Meedoen is belangrijker dan winnen, presteer steeds zo goed mogelijk.
5. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters waardig.
6. Blijf bescheiden bij een overwinning.
7. Laat U niet ontmoedigen door een nederlaag.
8. Blijf "Sportief", ook bij onsportieve reacties van tegenstanders.
9. Heb respect voor de organisatoren en medewerkers.
10. Moedig "fair play" en "prettig gedrag" aan bij uw clubgenoten en
tegenspelers.
11. Als boogschutter bent U een "ambassadeur " van onze "boogsport" en
hebt U een voorbeeldfunctie naar de clubleden, jeugdschutters en
supporters toe.
12. Behandel alle boogschutters gelijkwaardig.
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Ouders en begeleiders
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Laat het speelplezier primeren.
Forceer een kind niet om deel te nemen aan een wedstrijd.
Leer kinderen de waarden van "Fair Play".
Leer kinderen het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.
Erken de beslissingen van de scheidsrechter.
Keur verbaal en fysiek geweld steeds af.
Moedig een kind steeds aan maar, met respect voor de tegenstander.
Erken de waarde van de trainer.
Blijf steeds achter de supporterslijn en hinder de andere sporters niet.
Gebruik de trainer niet als kinderoppas.

Trainers
1. Plaats het belang van de boogsport in de juiste context.
2. Winnen is een onderdeel van het spel, verliezen ook.
3. Bedenk dat kinderen voor hun plezier boogsport beoefenen, en om iets
te leren.
4. Wees U er van bewust dat een trainer een voorbeeldfunctie heeft.
5. Moedig uw schutters steeds aan, ook al maken ze fouten of verliezen ze
een wedstrijd.
6. Heb respect voor de prestaties van de tegenstander.
7. Beperk uw alcoholgebruik tijdens de wedstrijd.

Bestuurders en organisatoren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maak van uw vereniging een club waar alle leden zich welkom voelen.
Respecteer alle normen in verband met de veiligheid en gezondheid.
Laat sportiviteit en "Fair Play" de belangrijkste waarden zijn.
Waardeer de inzet van alle vrijwilligers.
Respecteer de persoonlijke keuze van de leden om competitief of
recreatief te sporten.
Laat plezier primeren op prestaties.
Wees U er van bewust dat een bestuurder een voorbeeldfunctie heeft.
Beperk alcoholgebruik.
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Scheidsrechters en Wedstrijdleiders.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pas de spelregels correct, eerlijk en consequent toe.
Gedraag U waardig en verzorg uw kledij.
Wees beslist, objectief en beleefd in het nemen van beslissingen.
Behandel alle schutters gelijkwaardig.
Waardeer uw collega scheidsrechters en bekritiseer hen niet.
Respecteer de beslissing van een collega, ook al bent U het er niet mee
eens.
7. Laat U niet intimideren en / of provoceren door schutters en / of
supporters.
8. Vermijd alcoholgebruik tot na de laatste wedstrijd.

Toeschouwers, supporters, sympathisanten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Laat iedereen plezier beleven aan de wedstrijd.
Respecteer de regels van de organisatoren.
Veroordeel elk gebruik van geweld en onsportief gedrag.
Toon respect voor alle schutters.
Heb respect voor de scheidsrechters en wedstrijdleiding.
Wees beleefd en heb waardering voor alle medewerkers.
Wees steeds positief en gedraag U waardig.
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