Trainingen Sport en Gedrag II
De KNVB heeft als tuchtmaatregel de trainingen Sport en Gedrag ingevoerd als jonge voetballers een overtreding
op of rond het voetbalveld begaan. Halt voert deze trainingen uit. Er zijn twee soorten trainingen. Training I wordt aangeboden
bij schikkingsvoorstellen van minimaal 5 en maximaal 10 wedstrijden. Naast training I kan een zwaardere training II worden
opgelegd bij het begaan van zwaardere overtredingen (buitensporig gedrag). Over training II staat hieronder meer informatie.

Training Sport en Gedrag II kan worden opgelegd bij het begaan van zwaardere overtredingen (buitensporig gedrag).
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	 training wordt opgelegd als

omgezet in onvoorwaardelijk
en moet de jongere de hele
straf uitzitten.

bijzondere voorwaarde bij een
• 	Afsluitende bijeenkomst: de speler
stelt een gedragscode op.

Meer informatie
Neem contact op met Halt, (088 - 115 35 00 / info@halt.nl) of www.halt.nl en
www.knvb.nl
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