Huisregels tijdens trainingen en wedstrijden
Algemeen
-

-

-

Iedere speler dient zich te houden aan de gemaakte afspraken met de trainer / coach, zoals
onder andere aanwezigheidstijd voor aanvang training / wedstrijd, warmlopen etc;
Afmelden als speler voor een training / wedstrijd is verplicht en dient ruim van tevoren te
gebeuren;
Zonder aanwijsbare reden te laat komen op een training zal consequenties ten gevolge
hebben welke de trainer met zijn groep afgesproken heeft. Dit geldt tevens voor het
zonder afmelding niet aanwezig zijn bij een wedstrijd.
Het is verboden om tijdens trainingen/wedstrijden sieraden te dragen;
Na een training of wedstrijd is het douchen verplicht, tenzij de trainer/coach op de hoogte is
van een uitzondering (geadviseerd wordt het dragen van badslippers in de kleedkamer);
Roken, drinken van alcohol en het gebruik van drugs is verboden tijdens een
training/wedstrijd;
Het is verboden om onder invloed van drank en / of drugs deel te nemen aan zowel de
trainingen als de wedstrijden;
Het verlaten van de zaal zonder toestemming en duidelijk aanwijsbare reden tijdens een
training/wedstrijd is niet toegestaan;
Het misdragen tijdens trainingen, wedstrijden, toernooien, etc. zal consequenties ten
gevolge hebben welke door het bestuur in overleg met de technische staf opgelegd zal
worden.
Ouders/verzorgers dienen zich tijdens trainingen en wedstrijden te onthouden van het
geven van kritiek op de leiding. Men kan dit na afloop doen door de desbetreffende
persoon op een respectvolle manier aan te spreken. Mocht dit geen oplossing bieden, kan
men contact opnemen met de technisch coördinator, die kan bemiddelen om het probleem
op te lossen.

Wedstrijden specifiek
-

Als een speler naar aanleiding van een ernstige misdraging een boete opgelegd krijgt, wordt
deze persoonlijk op de speler verhaald;
Afmelden als team voor een wedstrijd dient ruim van tevoren te gebeuren in overleg met de
voorzitter van de vereniging;
Als een team een boete krijgt als gevolg van het niet komen opdagen bij een wedstrijd, wordt
deze boete verhaald op het betreffende team;
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