Zwarte kaarten.
De afgelopen jaren is keer op keer gebleken dat we in de KNAS geen goede standaard
hebben voor het omgaan met zwarte kaarten. Dit had tot gevolg dat we enige malen een
zwarte kaart, hoe terecht hij ook leek, moesten annuleren wegens vormfouten.
Grootste obstakel bleek dat vaak de ontvanger van de kaart niet had getekend of dat
termijnen overschreden werden.
Met ingang van 1 februari 2014 is er een nieuw formulier in gebruik genomen dat
naadloos aansluit bij wat de FIE vraagt op haar formulier en op één punt verder gaat dan
de FIE. Dit betreft het vermelden met getuigen dat een zwarte kaart ontvanger is
opgeroepen naar het DT te komen, maar hier geen gehoor aan gaf, dan wel weigerde een
verklaring af te leggen. Dit heeft bij de FIE enkele malen problemen veroorzaakt en zal
daar in de toekomst vrijwel zeker ook worden gebruikt. Het voorkomt het probleem dat
de betrokkene later verklaart dat hij of zij van niets wist en vervolgens via een
procedurefout de dans ontspringt.
Wat betreft de automatische uitsluiting voor twee maanden verandert er niets. Deze
uitsluiting gaat in op de dag van de overtreding wordt begaan tot twee kalendermaanden
later, waarbij de maanden juli en augustus niet worden meegerekend. Dat wil zeggen dat
een kaart die wordt ontvangen op bv 6 april leidt tot een uitsluiting tot en met 5 juni. Een
zwarte kaart ontvangen op 15 juni leidt daarentegen tot een schorsing tot en met 14
oktober.
Zwarte kaarten kunnen worden gegeven aan schermers, coaches en alle andere bezoekers
van wedstrijden. Deze uitsluiting houdt in dat de ontvanger – ongeacht zijn/haar rol op
het moment van ontvangen – is uitgesloten van elke betrokkenheid bij activiteiten
betreffende de KNAS in binnen- en/of buitenland.
Iedere zwarte kaart wordt daarnaast aan het Dagelijks Bestuur ( voorzitter, secretaris,
penningmeester en vice-voorzitter) van de KNAS voorgelegd. Het Dagelijks Bestuur kan
ertoe overgaan de overtreding die geleid heeft tot het tonen van de zwarte kaart
aanhangig te maken bij ons tuchtorgaan, n.l. het Instituut Sportrechtspraak.
Er is een protocol opgesteld waarin is beschreven welke stappen de betrokkene, de
scheidsrechter, het DT en eventuele getuigen moeten zetten wanneer een scheidsrechter
of DT lid een overtreding met een zwarte kaart heeft bestraft.
Dit protocol zal in de maand januari aan alle verenigingen en scheidsrechters worden
gestuurd en is tevens beschikbaar op de KNAS website.
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