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POLÍTICA DE TOLERÂNCIA ZERO
PROCEDIMENTOS
Abordando a má conduta dos pais/espectadores

Esta política se aplica a todos os treinadores, oficiais de equipe, funcionários adultos, pais,
espectadores, jogadores e outros torcedores e árbitros com efeito imediato. Linguagem abusiva e
obscena, jogo/conduta violenta, brigas e outros comportamentos (incluindo, mas não limitado a
sarcasmo, insultos, intimidação etc.) considerados prejudiciais ao jogo entre os grupos mencionados
acima não serão tolerados.

Aplica-se a todos os aspectos do jogo (pré e pós-jogo) que incluem, entre outros, e-mail,
mensagens de texto e outras formas eletrônicas de comunicação entre as partes (públicas ou
privadas) e incidentes em campo ou fora de campo (estacionamentos , campos de treino, scrimmages etc
para todas as atividades associadas à ENYYSA.

A responsabilidade final pelas ações de treinadores, jogadores e espectadores é dos clubes
membros.
PROCEDIMENTOS - RESPONSABILIDADES DE:
Presidente do clube

É responsabilidade do Clube educar, policiar e disciplinar qualquer pai ou pais cuja conduta interfira em qualquer partida. (Jogos da
liga ou torneio ENY) Também é responsabilidade do clube manter a segurança (pessoa ou propriedade) de todos os oficiais da liga,
árbitros, jogadores e espectadores. Os clubes devem notificar todas as equipes fora dos membros da ENY sobre as políticas atuais
antes de se registrarem em nossos eventos. Isso se aplicará antes, durante e depois de todas as partidas.

Treinador

Todos os treinadores e oficiais de campo, se presentes, devem corrigir a situação imediatamente, uma vez informados pelos árbitros
ou observados pessoalmente. Todos os treinadores devem identificar o(s) pai(s) ou pessoa(s) envolvida(s) e reportá-lo ao presidente
do clube imediatamente para que essa(s) pessoa(s) possa(m) ser abordada(s).
Juiz
Em todos os incidentes envolvendo pais, é responsabilidade do árbitro informar ambos os treinadores para conversar e corrigir a
situação antes que a partida possa ser retomada. Os relatórios de arbitragem e suplementares devem ser preenchidos adequadamente
e enviados dentro de 24 horas para SYRA, liga em questão e ENY para revisão e ações imediatas.
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Ligas
Será responsabilidade das ligas ouvir todos os casos de 1ª ou 2ª ofensa por abuso de árbitro pai e disciplina de acordo. (Disciplina
definida pelo comitê) As ligas a qualquer momento podem solicitar que a ENYYSA
O Comitê de Supervisão auxilia ou trata do caso, se considerado necessário. As ligas relatarão todos os detalhes da decisão da audiência
ao escritório da ENYYSA o mais rápido possível. Isso permitirá que a ENYYSA compile uma lista de todas as infrações e penalidades a
serem compartilhadas com todas as outras ligas.
ENYYSA

É responsabilidade dos Comitês de Arbitragem ou Supervisão da ENYYSA ouvir todos os casos que envolvam agressões de árbitros ou
oficiais da liga, casos policiais ou civis e 3 ou mais incidentes por uma equipe. O escritório compilará todas as informações e gerará uma
lista atualizada de ofensas a ser distribuída a todas as ligas para que sejam informadas à medida que as coisas mudarem. Deve notificar
todas as associações da política atual se seus
times estão jogando em nossas ligas.
Penalidades

Se um dos pais ou pais da equipe abuso verbal ou ações fizerem com que uma partida seja interrompida, encerrada ou
Treinador a ser expulso, a seguinte disciplina será imposta:
1ª ofensa
- Suspensão mínima de 3 jogos para o(s) treinador(es)
- Multa mínima de $ 250 para o clube
- Possível perda do jogo
- Possível dedução de pontos a ser determinada pelas cadeiras da liga ou do torneio
2ª ofensa
- Suspensão mínima de 3 jogos para o(s) treinador(es)
- Multa mínima de $ 500 para o clube
- Possível perda do jogo
- Possível dedução de pontos a ser determinada pelas cadeiras da liga ou do torneio
3 ou mais crimes
- Audiência de Supervisão ou Arbitragem Obrigatória
- Suspensão mínima de 5 jogos para o(s) treinador(es)
- Multa mínima de $ 1000 para o clube
- Último ou nenhum outro recurso para corrigir um(s) infrator(es) crônico(s). Uma recomendação de possível suspensão do filho do pai
envolvido na liga.

A seguinte Política e Procedimentos de Tolerância Zero são emitidas e aprovadas pela Eastern New
Associação de Futebol Juvenil de York e seu Comitê de Política de Tolerância Zero

