WATERBASKETBAL RAPPORTAGE WANGEDRAG
TOERNOOI: LANDELIJK / REGIONAAL *
DATUM:
TIJD:
PLAATS:

WEDSTRIJD:
(wit)
tegen
(blauw)

* STREEP DOOR WAT NIET VAN TOEPASSING IS

SCHEIDSRECHTERS:

EN

(Handtekening)

(Handtekening)

IN HET VOORDEEL VAN: *
EINDSTAND
WIT / BLAUW
HET WANGEDRAG WORDT GERAPPORTEERD OVER : (naam)
CAPNR:
TEAM:
WIT / BLAUW *
FUNCTIE:

GESTAAKT : *

JA / NEE

Beledigen in woord en gebaar; schelden; gebrek aan eerbied *

Was het incident tijdens een wedstrijd ? JA / NEE *

Wangedrag tegen andere spelers (tegenstanders) *

Vond het op het veld plaats ? JA / NEE * Geef aan op schema hieronder

Beledigen in woord en/of gebaar

JA / NEE *

Schelden

JA / NEE *

Gebrek aan eerbied

JA / NEE *

Wangedrag tegen scheidsrechters, officials,
coaches, publiek of anderen

JA / NEE *

Is er fysiek geweld gebruikt (bv slaan / schoppen) ?

JA / NEE *

S = scheidsrechter(s)

D = Dader

X - Slachtoffer(s)

zo ja, tegen ander spelers / scheidsrechter(s) / jury / coach / omstanders *
Citeer en beschrijf wat er is gezegd, gedaan en wat eraan vooraf is gegaan:
Zicht op de situatie: Voorkant / Achterkant / Zijkant *
Afstand vanaf rapporterende scheidsrechter:

meter

Welke spelers zijn erbij betrokken: (capnrs):
Incident was gericht tegen / wie is er geraakt:
(naam)
(functie)
Beschrijf de spelsituatie en wat eraan vooraf is gegaan:

Indien er sprake is van fysiek geweld,
Is/gaat er aangifte gedaan (worden) bij de politie ?

JA / NEE

Zijn er verontschuldigingen aangeboden ?

JA / NEE Is het gedrag uitgelokt: JA / NEE *. Het was BOVEN / ONDER * water.

(citaat)

Was er sprake van:

SLAAN / TRAPPEN / KOPSTOOT / WURGEN

LANGDURIG ONDERWATER HOUDEN / ELLEBOOGSTOOT *
Zo ja, leken deze oprecht ?

JA / NEE Werd er geslagen met VLAKKE HAND / VUIST ? * anders nl:

dit bleek uit:
Was het raak ?
Dit wangedrag is door betreffende *
(citaat)

Ontkent / Toegegeven / Verklaart

JA / NEE *

Is er zichtbaar letsel bij het slachtoffer ?
Was het opzettelijk ?

JA / NEE *

Want:

Als er onvoldoende ruimte is, svp op de achterkant doorgaan of een aparte bijlage maken.. Maak wel een verwijging naar het veld op dit formulier.

JA / NEE *

(beschrijf)

