
Fair Play-reglement Schoolvoetbal

Meer info op sportbedrijfarnhem.nl/scholen

Tijdens elke speeldag zijn er bekers te winnen voor jongens en meisjes voor Fair Play. Dit geldt voor alle 
sportparken. Over het hele toernooi van vier woensdagen kunnen alle teams van alle scholen punten 
winnen. Per school worden alle behaalde punten van hun teams bij elkaar opgeteld. Door middel van een 
bepaalde verdeelsleutel komt er een school, zowel in Noord als in Zuid, als Fair Play-winnaar naar voren. 
De winnende scholen ontvangen ieder een Fair Play-beker, aangeboden door onze sponsor Albert Heijn.

Hoe kun je Fair Play-punten verdienen?
Zowel de scheidsrechter van de wedstrijd als de organisatie 
waar het team te gast is, geven de punten.  
Een scheidsrechter geeft altijd punten voor de wedstrijden. 
Uitgangspunt is dat er maximaal 5 punten gegeven kunnen 
worden tijdens een wedstrijd. De organisatie geeft punten 
voor gedrag buiten de wedstrijden om.

 
Puntensysteem 2022:
0 punten
2 punten
3 punten
4 punten
5 punten

onsportief gedrag
neutraal
sportief
heel sportief
bonuspunt (ook alles eromheen is goed)

    
Scheidsrechter
De scheidsrechter geeft punten voor het gedrag van het 
team voor, tijdens en na de wedstrijd.
Een team krijgt minpunten krijgt als het gedrag van spelers, 
leiders en ouders hiertoe aanleiding geeft. Voor heel goed 
gedrag wordt een team beloond met een bonuspunt.

Organisatie
Minpunten krijg je voor negatief gedrag van spelers, leiding 
en ouders buiten de wedstrijd om. Deze punten worden 
gegeven door de organisatie. Uitzonderlijk goed gedrag kan 
beloond worden met een bonuspunt. Voor elk team is het 
dus belangrijk een goed Fair Play-gedrag te tonen waarmee 
je punten  kunt verdienen. Het winnen van de Fair Play-
beker is ook een goede publiciteit voor de school!

Waar wordt op gelet?

1.  De houding van de spelers t.o.v. hun 
tegenstanders
• het maken van opmerkingen, slaan, spugen, enz. 
• op tijd op het veld staan
• handje schudden na de wedstrijd 

2.  De houding van de spelers t.o.v. de 
scheidsrechter
• reacties op beslissingen van de scheidsrechter (praten) 
• soort en aantal overtredingen 
• handje geven na de wedstrijd 

3.  Het gedrag van de begeleiding (trainers, leiders,  
assistent-scheidsrechters)
• positief coachen 
• opmerkingen maken over de leiding en/of de  

tegenstander 

4.  Het gedrag van de toeschouwers langs de lijn
• opmerkingen maken over de leiding, de tegenstander 

en/of de eigen spelers
• negatieve reacties op de toeschouwers van de  

tegenstanders 
• netjes achter de afrastering blijven 

Dit zijn maar enkele voorbeelden van aandachtspunten.


