Gedrag en regels tijdens trainingen




















Alle hieronder beschreven regels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij
uitdrukkelijk anders gevraagd door de trainer of de afgevaardigde.
Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld. In geval van ziekte wordt tevens
de duur van de afwezigheid gemeld. Niet melden van een afwezigheid op training is
automatisch in het weekend geen wedstrijd.
Elke speler is minimaal één kwartier voor de training aanwezig op de club.
Elke kwetsuur wordt voor de training gemeld aan de trainer.
Vanaf het ogenblik dat de dokter of kinesist beslist dat een geblesseerde speler terug fit is
mag hij zich aanbieden voor de trainingen. Ze komen pas terug in aanmerking voor een
wedstrijd wanneer ze een volledige week de trainingen hebben meegedaan.
Bij aankomst begeeft de speler zich onmiddellijk naar zijn kleedkamer. Hij loopt niet vrij
rond op de club.
De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet op de terreinen, in de
bergruimtes of in een andere ruimte dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer.
De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers
en men laat geen afval achter, elders dan in de vuilbak.
Als de trainer of afgevaardigde het woord neemt, zwijgen alle spelers.
Het trainingsmateriaal wordt door de spelers van het trainingsveld gedragen. De trainer
bepaalt eventueel een beurtrol.
Geen enkele speler betreedt het trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.
De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen. Er wordt
niet gespeeld tijdens de training.
Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen worden gesanctioneerd.
Het gebruik van obscene, beledigende of racistische taal is ten strengste verboden.
Wie zonder aanvaardbare reden te laat komt op training kan worden gesanctioneerd.
Vooraleer na een training terug te keren naar de kleedkamer worden buiten de
voetbalschoenen proper gemaakt.
Hou de kleedkamers proper. Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal ernstig
gesanctioneerd worden.
Elke speler neemt na de training of wedstrijd verplicht een douche.
Tijdens het douchen draagt elke speler enkel badslippers.

Gedrag en regels tijdens wedstrijden









De meeste gedragsregels tijdens trainingen gelden ook voor de wedstrijden.
Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je bankzitter
wordt tijdens de wedstrijd of zelfs niet op het wedstrijdblad verschijnt.
Veelvuldig te laat komen of niet afmelden zal met de jeugd coördinator eventueel
gekeken worden welke sanctie er wordt opgelegd.
Elke speler biedt zich op het door de trainer afgesproken uur aan om deel te nemen aan
de wedstrijd.
De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de wedstrijden,
opwarming en wedstrijdbespreking.
Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de afgevaardigde, op een ordelijke manier de
gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de
afgevaardigde oplegt.
Alle sierraden worden verwijderd voor de wedstrijd.
Selectiecriteria spelers (trainer bepaalt in overleg met jeugd coördinator)
o aanwezigheid voorbereiding + trainingen
o inzet op trainingen
o discipline speler / ouders

Aanspreekpunten KSK Meeuwen
Voorzitter / Activiteiten
Gerechtigd correspondent
Sportief Algemeen / Senioren
Jeugdcoördinator Bovenbouw
Jeugdcoördinator Middenbouw
Jeugdcoördinator Onderbouw
Kantine
Logistiek / materialen
Terreinverzorger

Krisje Vandael
Harie Bauduin
Gerry Camps
Luc Plessers
Gerry Camps
Eric Lox

0497/59.63.05
0486/02.56.36
0472/74.83.59
0472/78.04.71
0472/74.83.59
0495/54.35.46

Andy Pepermans
Peter Paruys
René Camps

0476/36.04.75
0494/61.82.25
0479/51.12.39

