MOJA - TVOJA - NAŠA

:::

PRAVILA HOKEJSKEGA KLUBA MORAVSKE TOPLICE

TRENING:
1. Treningi potekajo v vsakem vremenu! (O morebitni odpovedi vas obvesti trener oz. tehnični
vodja ekipe ali predstavnik staršev)!
2. Na vsakem treningu so obvezni ščitniki
3. Napitke - zaželena je navadna voda - so lahko na igrišču samo v plastični embalaži!
4. Igralci naj bodo vsaj 10 minut pred pričetkom treninga že pripravljeni za vadbo.
5. Igralci na treningih in tekmah sami skrbijo za svoje stvari.
6. Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali pa
celo med treningom. Trenerje je vedno možno poklicati na telefon in se dogovoriti za
individualni pogovor oz. sestanek, ki bo potekal v klubskih prostorih!
7. Treningi so OBVEZNI, zato naj bo prisotnost največja, saj bo le tako proces treningov
učinkovit. Vsako odsotnost je potrebno V NAPREJ javiti in obrazložiti!
8. Prepovedano je nasilno obnašanje, žaljenje soigralcev, trenerjev in ostalih članov kluba, fizično
obračunavanje, ponujanje in prinašanje alkoholnih pijač, opiatov in narkotikov!
9. Varovati je potrebno klubsko opremo in skrbeti za red in čistočo.
10. V kolikor se pravila obnašanja ne bodo upoštevala ima trener vso pravico o tem obvestiti
upravni odbor, ki izreče ukrepe.
11. Igralci oz. starši so dolžni javiti morebitne spremembe stalnega naslova, telefonskih številk,
daljše odsotnosti …

TEKME:
1. Če se igralec iz kakršnega koli razloga ne more udeležiti, mora obvestiti trenerja najkasneje
zgodaj zjutraj na dan tekme (po možnosti že dan prej).
2. Na vseh tekmah morajo igralci uporabljati uradno klubsko opremo.
3. O tem kdo igra, minutaži in igralnih mestih posameznega igralca ter o načinu igre določa
izključno trener. V primeru nestrinjanja je možen pogovor s trenerjem ali vodstvom kluba.

V ospredju je RAZVOJ, VZGOJA in splošni NAPREDEK otrok ter IGRA, ne pa REZULTAT!

Za pridobitev potrdila o športni aktivnosti, ki se uporabljajo za status športnika v različnih šolah je
potrebno:
-

imeti plačano članarino za tekoče leto
imeti 60 % udeležbo na treningih
imeti 100 % udeležbo na tekmah
vlogo za pridobitev potrdila dati do 10. septembra

OD SEDAJ NAPREJ PLETIMO VEZI, KI NAS BOGATIJO IN TAKO GRADIMO POT DO USPEHA!

