Beleid rode en gele kaarten HC Gemert
1. Beleid van HC Gemert volgt het Tuchtreglement van de KNHB
Het beleid van HC Gemert met betrekking tot gele en rode kaarten zal altijd in lijn zijn met
het Tuchtreglement (TR) van de KNHB. Mocht de KNHB in het TR iets wijzigen, zal dit ook
doorgevoerd worden binnen HC Gemert. Voor regels, voorwaarden, schorsingen, bezwaren
of andere vragen met betrekking tot het TR verwijst HC Gemert naar de KNHB (site), waar
het TR uitgebreid wordt toegelicht.

2. Gevolgen van het verkrijgen van kaarten vanuit de bond
Schorsingen en ander consequenties worden uitgevoerd conform het TR. Samengevat ziet
dit er als volgt uit (onder behoud van wijzigingen):

Gele kaarten:
1e gele kaart:
Geen consequenties
2e gele kaart:
Geen consequenties; kennisgeving aan de vereniging en bijdrage in de administratiekosten
3e gele kaart:
Speelverbod voor de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te speler
wedstrijd; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de
administratiekosten
4e gele kaart:
Geen consequenties; kennisgeving aan vereniging en bijdrage in de administratiekosten
5e gele kaart en volgende gele kaarten:
Speelverbod voor de eerstvolgende 2 door de hockeybond uitgeschreven en volledig te
spelen wedstrijden; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in
de administratiekosten

Rode kaarten:
Rood betekent een tuchtzaak
Bij registratie van een rode kaart wordt tegen de betrokkene altijd een tuchtzaak aanhangig
gemaakt. Er volgt daarom geen apart bericht aan de betrokkene over het aanhangig maken
van een zaak, er gaat wel een melding naar de vereniging.
Termijnen
Snelle behandeling van rode kaarten sorteert het grootste effect. Dát is de gedachtegang
geweest bij het vaststellen van de huidige procedure (en de daarbij behorende termijnen).
Onderstaand de termijnen die van toepassing zijn wanneer er een rode kaart is gegeven.

Rode kaart junioren:
1e donderdag voor 12 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is, moet
speler of diens vereniging aanvraag mondelinge behandeling indienen bij het bondsbureau
(tucht@knhb.nl). Anders volgt een schriftelijke afhandeling van de zaak.
2 e maandag voor 12.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is, moet
de vereniging het Meldingsformulier Wangedrag Junioren en een verklaring van de
betrokken speler indienen bij het bondsbureau (tucht@knhb.nl).
Rode kaart “eenvoudig verbaal” senioren:
1e donderdag voor 12 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is, moet speler of
diens vereniging schriftelijk verweer indienen bij het bondsbureau (tucht@knhb.nl).
Anders volgt een automatische afhandeling van de zaak met een standaardstraf van 1
wedstrijd schorsing.
Senioren rode kaart fysiek of overig:
1e donderdag voor 12 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is, moet
speler of diens vereniging aanvraag mondelinge behandeling indienen bij het bondsbureau
(tucht@knhb.nl). Anders volgt een schriftelijke afhandeling van de zaak.
2 e maandag voor 12.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is, moet
een verklaring van de betrokken speler en vereniging ingediend worden bij het bondsbureau
(tucht@knhb.nl).
Straffen
Voorafgaand aan ieder seizoen stelt de Tuchtcommissie een standaardstraf vast voor rode
kaarten. Hier kan van worden afgeweken (hogere of lagere straf) en dit is aan het oordeel
van de Tuchtcommissie. De standaardstraf bij een rode kaart (onder behoud van wijzigingen:
- Voor een verbale overtreding: 1 wedstrijd.
- Voor een fysieke overtreding: 2 wedstrijden

3. Aanvullende gevolgen van het verkrijgen van kaarten vanuit HC Gemert
Sportieve en financiële gevolgen
De speler is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het behalen van een kaart. Het
nakomen van de schorsing en plichten ten gevolgen van de kaart of eventuele bezwaren
hierop, dienen door de speler zelf opgepakt te worden.
Financiële gevolgen voor het behalen van een kaart (zoals hierboven vermeld) zijn bij rode
kaarten áltijd voor de speler zelf. Bij gele kaarten wordt de administratieve vergoeding na de
2de gele kaart door de club vergoed. Vanaf de 3de gele kaart dient de vergoeding door de sler
zelf te worden betaald.
Registratie van kaarten
HC Gemert is verplicht om een registratie bij de houden van alle gegeven kaarten. Het is dan
ook de plicht van een speler, aanvoerder en/of coach om door te geven aan de arbitrage
commissie wanneer en welke speler een kaart heeft gekregen. Hiernaast zal de
scheidsrechter dit ook doorgeven.
Een kaart welke gegeven is in de wedstrijd dient ook opgeschreven te worden op het
(digitale) wedstrijdformulier. HC Gemert zal echter gedogen dat een kaart niet zal worden
opgeschreven als dit met goedkeuring gebeurt van beide scheidsrechters en de aanvoerders
van beide partijen. Deze gedoogconstructie geldt niet voor de vaandelteams.

