Regels Jeugdspelers
-

Trainingen beginnen stipt op het afgesproken uur. Wees tijdig aanwezig om je om te kleden. Het
omkleden is verplicht in de kleedkamers. 5 minuten voor de aanvang van de training sta je in
basketkledij (T-shirt, korte broek en basketschoenen) op het terrein.

-

Bij een thuiswedstrijd dien je minimum 45 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
Bij een uitwedstrijd ben je 5 minuten voor het afgesproken vertrekuur aanwezig op de
afgesproken plaats. (Meestal parking van de sporthal)
Wedstrijden worden gespeeld in de ter beschikking gestelde kledij.

-

De sportzaal wordt enkel betreden met sportschoenen. Doe je sportschoenen pas aan in de
kleedkamer en draag ze alleen voor zaalsporten. (Zo blijven je schoenen en het terrein proper)

-

Breng telkens douchegrief mee zodat je na elke training en wedstrijd een douche kan nemen.
De aangeduide kleedkamer wordt gebruikt. De aanwezige materialen worden met respect
behandeld, afval gaan in de afvalemmer, deuren worden rustig geopend en gesloten. Na gebruik
wordt de kleedkamer ordelijk en zindelijk nagelaten.

-

Drank in een goed afsluitbare fles mag meegebracht worden. Blikjes zijn niet toegelaten. Wie
drank morst in de sportzaal of kleedkamer dient het nodige te doen om deze op te kuisen.

-

Wens je je eigen bal mee te brengen naar de training dan kan dit indien deze overeenkomt met
de technische regels. (Zet er zeker duidelijk je naam op)

-

Voor alle materialen van de club of de sporthal zorg dragen. De basketballen laten we tijdens de
training of wedstrijd niet rondslingeren. Deze worden door de coach op een aangeduide plaats
verzameld. (Ballenkar)

-

Voor en na een training helpen de spelers met het aanhalen en wegzetten van de nodige
materialen. (Ballen, kegels, stoelen, D-mans, …)

-

Lege flesjes en ander afval worden in de afvalbak gesorteerd in de hal van de sporthal.

Met team- en clubgenoten wordt op een correcte manier omgegaan.
Pestgedrag wordt niet getolereerd.

