GEDRAGSREGELS/ROCHTLIJNEN VOOR SPELERS

TRAININGSREGLEMENTEN
1.
Afmelden voor de training moet tijdig gebeuren bij de trainer.
2.
Spelers worden niet toegelaten in de materiaalruimten. De trainer zorgt voor het materiaal.
Na afloop van de training wordt het materiaal onder toezicht van de trainer teruggebracht.
3.
De spelers moeten 10 min. voor de aanvang van de training aanwezig zijn.
4.
De spelers moeten hun kledij aanpassen aan de seizoenen. Korte broek of T-shirt zijn niet
toegelaten in de winter.
5.
Bij twijfel over afgelastingen van de training moet de trainer gecontacteerd worden
6.
De douche is verplicht na de training vanaf de reeks U13.
7.
Na de training worden er wedstrijdkaartjes uitgedeeld/e-mail i.v.m. beurtrol.
8.
Voor het begin van de training is er geen enkel balcontact toegestaan.
9.
Uiterlijk 30 min. na het einde van de training worden de kleedkamers verlaten.
WEDSTRIJDREGLEMENTEN
1.
Afmelden voor een wedstrijd moet tot de hoogste uitzondering behoren.
Voetbal is een teamsport! Elke week laten we enkele spelertjes rusten (indien er teveel zijn).
De spelers die een wedstrijdkaart/email krijgen moeten zeker aanwezig zijn.
2.
Bij twijfel over afgelastingen van een wedstrijd nemen de spelers of ouders zelf het initiatief
om zich te informeren bij de trainer, teletekst, internet,website van Hove Sport...
3.
De spelers dienen aanwezig te zijn op het tijdstip dat vermeld wordt op de wedstrijdkaart/email. Bij thuiswedstrijden is dit: uiterlijk aanwezig in de kleedkamer 45 min voor de aanvang
van de wedstrijd.
Bij een uitwedstrijd wordt er verzameld op de parking van Hove Sport voor
verplaatsing met “carpooling”. Fietsen worden ordelijk binnen de draadafspanning
van onze terreinen geplaatst. Indien een speler rechtstreeks naar het voetbalveld
van de tegenstrever gaat, moet de trainer hiervan op de hoogte zijn. In principe
wordt er niet gewacht op laatkomers.
4.
Elke jeugdspeler die over een identiteitskaart beschikt, dient deze elke wedstrijd mee
te brengen. Bij het ontbreken hiervan moet de club een boete betalen aan de KBVB
en kan de speler geweigerd worden door de scheidsrechter en/ of de tegenpartij.
5.
De douche na de wedstrijd (badslippers) is verplicht.
6.
De spelers moeten zich beleefd gedragen tegenover trainers, de afgevaardigden,
bestuursmensen, scheidsrechters, medespelers, tegenstrever en publiek. Hove Sport
duldt geen onbetamelijk gedrag en wil een voorbeeld zijn van “fair-play”.
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7.
8.
9.

Onbetamelijk gedrag tijdens een wedstrijd -sportief (bvb natrappen) of verbaal (bvb.
onbeschoftheid)- wordt bestraft door verwijdering van het veld door de trainer.
Om redenen van hygiëne wordt er tijdens de rust gedronken uit een beker en niet uit een
gemeenschappelijke fles.
Tijdens een wedstrijd is enkel positieve verbale communicatie toegestaan.

REGLEMENTEN KLEEDKAMERS
1. In de categorie van de Duiveltjes mag -zo nodig- één persoon per speler hulp bieden
bij het aan– en uitkleden.
2. Gras en modder wordt van de voetbalschoenen verwijderd met borstels en water
voor het betreden van de kleedkamers. Voetbalschoenen reinigen in de douches is
verboden.
3. Na de trainingen en de wedstrijden staan de douches verplicht ter beschikking.
Waterverspilling moet vermeden worden. Ter voorkoming van schimmels wordt het
dragen van badslippers in de douches ten zeerste aangeraden.
4. Meebrengen van kostbare sieraden wordt afgeraden. Geldbeugels mogen niet
onbeheerd achterblijven in de kleedkamer.
5. De kleedkamers worden in ordelijke staat achtergelaten: drankflessen dicht,
drinkbekers bij elkaar, afval in de mand, licht uit. De trainer of afgevaardigde kan
binnen de groep een beurtrol opstellen van “verantwoordelijke-netheid”.
REGLEMENTEN KLEDIJ
1. De wedstrijdkledij (shirt en broek) wordt voor elke wedstrijd door de club voorzien.
Scheenbeschermers zijn verplicht, de rode voetbalkousen worden aan de spelers
bezorgd bij de start van het seizoen.
2. Elke speler is verplicht om zijn trainingspak/regenvest te dragen voor de aanvang van
de wedstrijd.
3. Voor een trainingssessie kan een speler vrij zijn sportkledij bepalen, rekening
gehouden met de weersomstandigheden! In de winter wordt een lange broek
aanbevolen.
4. Voetbalschoenen worden door de spelers zelf aangekocht. Een clubkorting is
mogelijk bij aankoop bij Soccertime te Schoten. Spelers van U6 tot U13 zijn volgens
de reglementen van de KBVB verplicht om vaste studs te gebruiken. Ook voor de
hogere categorieën is het aanbevolen om zoveel mogelijk met vaste studs te spelen.
Dit verkleint het risico op blessures.
Marcel Van Aelst / TVJO K. Hove Sport:
“ Alles staat of valt met de discipline van de jeugdspelers en daarom zijn regels een
noodzaak om het sportieve plan te laten uitvoeren.”

REGLEMENT VAN SCHORSINGEN
 Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de trainer, de coördinators, de
afgevaardigde of het bestuur een disciplinaire straf worden opgelegd, na raadpleging
van alle betrokkenen.
 K. Hove Sport zal bij meerdere ernstige overtredingen het lidmaatschap van de
betrokken spelers beëindigen
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