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Amsterdam, 1 december 2018

ALGEMENE GEDRAGREGELS FULL CONTACT VECHTSPORTEN

Algemeen; definities
1. Onder vechter wordt verstaan: een ieder die met de Vechtsportautoriteit een overeenkomst
heeft gesloten voor het verkrijgen van een digitaal Fightpassport (hierna: de Overeenkomst).
2. Door het aangaan van de Overeenkomst sluit de vechter zich aan bij en gaat hij akkoord met
de inhoud van de door het Instituut Sportrechtspraak (hierna: ISR) opgestelde en op haar
website gepubliceerd reglementen (www.isr.nl), waaronder in ieder geval begrepen het
Algemeen Tuchtreglement en de reglementen betreffende Doping, Seksuele intimidatie en
Matchfixing, als ook met de inhoud van de op de Dopingautoriteit gepubliceerde nationale
en internationale reglementen (www.dopingautoriteit.nl).
3. De vechter zal zich op de hoogte stellen van de inhoud van deze gedragsregels en de
hiervoor genoemde reglementen en van de eventueel toekomstige wijzigingen hierin.
4. Voor toepassing van deze reglementen worden de volgende definities uitgebreid:
- Lid: omvat tevens vechters (personen die de Overeenkomst met de Vechtsportautoriteit
hebben gesloten).
- (Sport)bond: hieronder wordt tevens de Vechtsportautoriteit begrepen.

Fair play
5. De vechter zal in en buiten de ring/kooi zijn sport beoefenen met respect voor zijn
tegenstander, diens begeleiding en de bij de vechtsport betrokken officials (scheidsrechter,
jury etc.). Verder zal hij het van toepassing zijnde wedstrijdreglement naar de letter en geest
van de regels naleven.
6. De vechter zal geen technieken toepassen die niet op grond van het toepasselijke reglement
zijn toegelaten.

Gedrag buiten wedstrijdsituatie

7. De vechter zal buiten een wedstrijd- of trainingssituatie geen geweld toepassen afgezien van
een in art. 41 van het Wetboek van Strafrecht omschreven geval (noodweer).
8. De vechter onthoudt zich van gedragingen waarmee hij de sport ernstige schade kan
toebrengen, waaronder in ieder geval begrepen door de Nederlandse wet strafbaar gestelde
gedragingen en gedragingen die als maatschappelijk onbetamelijk worden gezien.

Begeleiding

9. Vechters zullen ervoor waken dat bovenstaande regels ook in acht worden genomen door de
personen die hen begeleiden tijdens wedstrijden, zoals trainers, verzorgers etc. Ingeval een
van deze personen zich heeft misdagen in het verleden, zal de vechter ervoor zorgen dat
deze persoon niet meer wordt toegelaten tot zijn begeleiding, tenzij hij hiervoor de expliciete
toestemming heeft gekregen van de sportbond onder wiens auspiciën de wedstrijd wordt
georganiseerd.
De straffen
10. Overtreding van deze gedragsregels kan op grond van art. 8 van het Algemeen
Tuchtreglement van het ISR leiden tot de in art. 15 van dat reglement genoemde
bestraffingen. De hoogte van een eventuele straf zal onder meer afhangen van de ernst van
de overtreding, de eventuele aanwezigheid van opzet, de gevolgen en het al dan niet
aanwezig zijn van recidive.
11. De bestraffing van schending van deze gedragsregels en het wedstrijdreglement dat mogelijk
van toepassing is, kan echter ook door de bond waarvan de vechter lid is worden afgedaan,
wanneer (i) de bond hiervoor een op schrift gestelde procedure heeft, (ii) de feiten niet
vallen onder de reglementen van het ISR betreffende Doping, Seksuele intimidatie en
Matchfixing en (iii) wanneer de procedure leidt tot een bestraffing die in verhouding staat tot
het feit. Wanneer de bond van mening is dat een schorsing van meer dan drie maanden
moet worden opgelegd, zal de zaak moeten worden aangebracht bij het ISR.
12. Door het ISR of de bond opgelegde straffen (inclusief voorlopige maatregelen) worden
vermeld in het Fightpassport. Een definitief opgelegde straf staat, wanneer is voldaan aan
het gestelde in het vorige artikel (in het geval van een door de bond opgelegde straf), in de
weg aan een nieuwe bestraffing voor hetzelfde feit.
13. Bij twijfel over welk orgaan (de bond of het ISR) de meest aangewezen partij is om een
procedure te beginnen tegen een vechter, zal de betreffende bond overleggen met de
Vechtsportautoriteit.
14. Wanneer aan een vechter door de bond of het ISR een straf of maatregel (voorlopige
sancties daaronder begrepen) krijgt opgelegd, zal deze worden gerespecteerd door alle
bonden die onder het toezicht van de Vechtsportautoriteit en door de Nederlandse
Boksbond staan en geldt deze sanctie voor alle activiteiten die onder het toezicht van de
Vechtsportautoriteit en de Nederlandse Boksbond vallen. Tevens verplicht de vechter door

het aangaan van de Overeenkomst zich ertoe gedurende een eventueel opgelegde schorsing,
ook wanneer deze is opgelegd voor een feit dat is gepleegd voordat de Overeenkomst is
gesloten, niet deel te nemen aan wedstrijden in het buitenland op het gebied van
(kick)boxen, thaiboksen of mma. Iedere schending van deze verplichting levert een
afzonderlijke overtreding op.
15. De Vechter gaat akkoord met een eventuele openbaarmaking van de uitspraak van een tegen
hem aanhangige procedure door het ISR, de Vechtsportautoriteit of bond waarbij hij is
aangesloten indien dit nodig is om de naleving van de sanctie te waarborgen en/of de zaak
inmiddels bij een groter publiek bekend is, ook wanneer geen sprake is van een definitieve
uitspraak. Het ISR zal uitspraken in alle gevallen geanonimiseerd kunnen publiceren op zijn
website.

