
 

De gedragscode voor de nationale vertegenwoordiging 
 

De KBWSF legt de volgende gedragscode op aan de personen die haar officieel vertegenwoordigen 
tijdens internationale wedstrijden. 
1. De skiërs/riders en begeleiders vertonen steeds sportief gedrag & fair play. Elk gedrag dat door 

de teamcaptain of delegatieleider beoordeeld wordt als een inbreuk op de normale 
gedragsregels zal in zijn verslag vermeld worden, waarna er sancties kunnen volgen.  Eventuele 
sancties worden genomen door de regionale federatie van de betrokkene. 

2. De teamcaptain heeft de bevoegdheid om alle praktische schikkingen qua verplaatsingen, 
verblijf, representatie e.d. uit te werken.  Zijn gezag moet gerespecteerd worden. 

3. De leden van de nationale ploeg moeten de hierna volgende gedragscode tekenen en naleven, 
en enkel de teamcaptain kan hierop afwijkingen toestaan: 

• Ik zal alle trainingen volgen die speciaal voor deze wedstrijd ingericht worden. 

• Ik zal ervoor zorgen dat mijn wedstrijdlicentie, mijn prestatieboekje, mijn verzekering, mijn 
paspoort, de nodige visa’s, inentingen en inentingsbewijzen, alsook mijn sportmateriaal in 
orde zijn. 

• Ik zal mij schikken naar alle beslissingen van de teamcaptain, vanaf het vertrek tot de 
terugkeer. Dit geldt zowel voor zaken die betrekking hebben op het skiën/wakeboarden zelf 
als voor alle andere activiteiten. 

• Ik aanvaard dat ik geselecteerd ben om België te vertegenwoordigen voor de hele duur van 
de verplaatsing, en dat mijn onafhankelijke activiteiten het akkoord van de teamcaptain 
moeten krijgen. 

• Het is de gewoonte van het Belgische team om zoveel mogelijk bijeen te blijven tijdens de 
verplaatsing, en elke uitzondering hierop moet goedgekeurd worden door de teamcaptain. 

• Ik aanvaard het teamuniform te dragen als de teamcaptain het oplegt. Ook buiten de 
officiële plechtigheden zal ik in een fatsoenlijke kledij mijn land vertegenwoordigen. 

• Ik zal ervoor zorgen dat mijn gedrag tijdens deze verplaatsing onberispelijk is, en erop 
gericht een zo goed mogelijk resultaat te behalen voor het Belgische team. 

• Ik zal mij niet bezondigen aan doping praktijken en zal alle controles aanvaarden die mij 
zullen worden opgelegd. 

• Ik verbind mij alle rekeningen te betalen waarvoor ik mij verantwoordelijk heb gesteld. 
 
Ik aanvaard al deze verplichtingen vrijwillig. 
 
Naam in hoofdletters  :  …………………………………………………………………. 
 
 
……/……/……   ,   ……………………………………………….. 
 
Datum & handtekening (Handtekening van een wettelijke vertegenwoordiger indien minderjarig).) 
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