Bijlage: High performance waarden Belgian Hammers ifv topprestaties
De Belgian Hammers worden vertegenwoordigd door de geselecteerde topsporters en de begeleidingsstaff. Leden van de nationale ploeg
treden op als ambassadeurs voor hun sport, federatie en hun land. Alle ambassadeurs worden gevraagd om de volgende waarden te
ondertekenen en ernaar te leven om een High Performance Cultuur te creëren en te beschermen.
Tijdens de verplaatsing naar en van de plaats van het wedstrijdgebeuren, en tevens tijdens het verblijf daar, wordt er zoveel als mogelijk
in groep gegeten, getraind en geleefd onder initiatief van de begeleider. Uitzonderlijk kunnen partners de groep vervoegen en dit slechts
na akkoord van de headcoach. Een kamer delen met de partner wordt minstens 3 maanden voor het event aan de headcoach aangevraagd
en kan enkel voor elite atleten en indien dit geen effect heeft op de kosten voor de andere atleten (kamers delen). Indien dit wordt
toegestaan, dient de partner de helft van de kamerprijs + gemaakte kosten te betalen.

•
•
•
•
•
•
•
•

De atleet draagt met trots, zo veel mogelijk de nationale kledij en tenminste op volgende momenten: briefings, podia,
wedstrijd en trainingen, op de luchthaven, tijdens de maaltijden, op persmomenten, …
De atleet deelt de volgende waarden: fair-play, verantwoordelijkheidszin, toewijding, eerlijkheid, stiptheid, respect,
doorzettingsvermogen, vertrouwen, kennis delen, dankbaarheid, bijdragen aan de high performance cultuur… en het
vieren en delen van succes en resultaten!
De ambassadeurs houden een open communicatie die inhoudt dat iedereen verantwoordelijk is om elkaar aan te
spreken bij het niet na leven van de waarden. Op deze manier streven we naar een optimale high performance cultuur
waar er optimaal gepresteerd kan worden.
Discriminerend gedrag, onaangepast taalgebruik, seksueel ongewenst gedrag, vandalisme, tabaksgebruik,
alcoholmisbruik, druggebruik, … is onaanvaardbaar.
De atleet is zich bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie in de virtuele wereld (facebook, twitter, Instagram, …) en in
omgang met de pers.
De atleet gaat akkoord met de anti-dopingreglementering en leeft deze na.
Groepsgesprekken, briefings belegd door de delegatieleiding, worden door elke atleet bijgewoond. Indien zij/hij
verhinderd is, wordt dit gemeld aan de begeleider. De dag voor de wedstrijd wordt er nog een individuele pre-race
briefing met de coach gehouden. De avond na de race of de volgende morgen wordt er een evaluatiegesprek gehouden.
Volgens de ITU-regels heeft elke atleet het recht een klacht in te dienen tegen een (vermeende) onregelmatigheid in de
wedstrijd, een official of een atleet. Indien die vermeende onregelmatigheid zou begaan zijn door een atleet die
eveneens deel uitmaakt van de eigen nationale selectie, zal de klager eerst overleg plegen met de delegatieleider over
de opportuniteit van de klacht.

Het niet naleven van onze waarden zullen door de topsportmanager van de betrokken liga behandeld worden. Inbreuken kunnen
aanleiding geven tot schorsing voor wedstrijden, stages en trainingen. Herhaalde inbreuken worden steeds gerapporteerd aan de
disciplinaire commissie van de betrokken liga (zie ook Huishoudelijk Reglement 3VL).
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