Gedragscode SC Emmeloord

spelers

Richtlijnen voor spelers
Gedragscode
Respecteer de vereniging en allen die daarbij betrokken zijn.
Dus ga op een normale manier om met de accommodatie, met trainers, begeleiding, medespelers,
tegenstanders, scheidsrechters, grensrechters, bestuursleden en supporters.
Vermijd gedrag dat, op welke manier dan ook, de vereniging zou kunnen schaden.

Algemene regels
Drank
Het is verboden voorafgaande aan trainingen, wedstrijden of toernooien, alcoholhoudende dranken
te nuttigen. Het is verboden in de kleedkamers alcoholische dranken te nuttigen.
Het is verboden, niet in de kantine verkregen, alcoholische dranken te nuttigen.
Drugs
Het is verboden welke drug dan ook, te gebruiken op de accommodatie van de vereniging.
Roken
In de kleedkamers mag niet gerookt worden.
Trainingen en wedstrijden
♦ Kom altijd op tijd;
♦ Kom altijd trainen;
♦ Zeg niet af zonder gegronde redenen;
♦ Heb je wel een goede reden af te zeggen, doe dit dan tijdig;
♦ Hou je, bij afgelastingen, aan het telefoonschema (sneeuwbal);
♦ Draag het juiste clubtenue en doe dat op een correcte wijze;
♦ Respecteer de spelregels en de beslissingen van de scheidsrechter;
♦ In verband met de hygiëne is het raadzaam te douchen na training en wedstrijd;
♦ Hou je aan het corveeschema (kleedkamer schoonmaken);
♦ Kom de afspraken na die gemaakt zijn met trainer en leider, volgens het verstrekte
schema( als van toepassing).
Algemeen
◊ Op junioren kan een beroep gedaan worden wedstrijden te fluiten van pupillen. Geef
gevolg aan dat verzoek!
◊ Plaats je fiets in het daarvoor bestemde fietsenrek en niet tegen de muur van kantine of
kleedkamer. Fiets niet over de velden;
◊ Parkeer je auto(of van ouders/verzorgers) op de daarvoor bestemde parkeerplaats buiten de
accommodatie;
◊ Indien je door een geldige reden, niet in staat bent een opgedragen taak uit te voeren,
moet je zelf voor vervanging zorgen, dus degene die op de lijst de taak opgedragen
heeft gekregen, blijft verantwoordelijk hiervoor en kan hierop worden aangesproken.
Sancties
Indien een spelend lid zich niet houdt aan het bij, of krachtens het Huishoudelijk Reglement van de
vereniging bepaalde, is het bestuur, dan wel een afgeleide daarvan, bevoegd het spelend lid, een nader te
bepalen sanctie op te leggen.
Dit met inachtneming van het bepaalde in de statuten en het Reglement Tuchtrechtspraak van de K.N.V.B.
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