Huisregels Doing E-hockey
Om alle activiteiten van Doing E-hockey voor iedereen zo goed
mogelijk te laten verlopen hanteren wij de volgende huisregels:


Tijdens alle clubactiviteiten (trainingen, competitiedagen, etc.) geldt dat er vanuit
de club geen ADL-assistentie aanwezig is. Als je hulp nodig hebt met je jas, het
pakken of monteren van je hockeystick, toiletbezoek, eten en drinken, etc. moet
je dus zelf voor een hulpverlener zorgen. Het vragen van dergelijke hulp aan een
vrijwilliger is niet toegestaan.



Om ervoor te zorgen dat trainingen en wedstrijden soepel verlopen is het heel
belangrijk dat iedereen op tijd aanwezig is. Dit is de verantwoordelijkheid van de
spelers zelf. Hou hier dus rekening mee in je planning op het gebied van vervoer,
verzorging, etc.



Spelers geven voor alle activiteiten (trainingen, competitiedagen, etc.) ruim van
tevoren (via internet) aan of ze aanwezig zullen zijn, zodat de trainer/coach hier
in de voorbereiding rekening mee kan houden.



Regelmatig zonder afmelding of goede reden niet naar wedstrijden en trainingen
komen en te laat komen bij wedstrijden kan tot gevolg hebben dat je niet wordt
opgesteld of in een lager team wordt opgesteld. Dit is ter beoordeling aan de
trainer/coach.



Bij alle activiteiten, dus zowel op trainingen als competitiedagen etc. verwachten
we sportief en correct gedrag van de spelers.
Voorbeelden van wangedrag zijn:
1. Gevaarlijk spel: botsen, de bal op ooghoogte slaan, met de stick haken, gooien
of slaan, etc.
2. Onsportief gedrag: klagen bij de scheidsrechter, vragen om kaarten voor de
tegenstander, schelden, tijdrekken, de bal opzettelijk wegslaan, na de wedstrijd
geen hand geven aan de tegenstander, etc.



Wanneer een speler na een waarschuwing nogmaals wangedrag vertoont wordt
hij/zij door de trainer/coach bestraft. Mogelijke sancties zijn:
1. Tijdstraf tijdens de training.
2. Schorsing voor de eerstvolgende training.
3. Schorsing voor een of meer wedstrijden.



Spelers zijn tijdens competitiedagen en toernooien correct gekleed in het tenue
van Doing. Het dragen van een Doing-shirt is verplicht. Aanschaf van een Doingtrainingspak wordt sterk aanbevolen. Kies je hier niet voor dan draag je ten
minste een zwarte sport/trainingsbroek.

Met elkaar maken we het bij Doing E-hockey sportief en gezellig!!!

