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Házirend
melynek betartása és betartatása az egyesület minden sportolójára és edzőjére nézve kötelező.
A KLUB KÖTELEZETTSÉGEI:
1. A klub kötelessége a játékos fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása (edző, sportpálya,
terem, segédeszközök)
2. a klub kötelessége a játékosok számára megfelelő versenyzési lehetőség biztosítása.
3. A klub kötelessége a játékos számára a versenyfelszerelés és az idegenbeli bajnoki
mérkőzésekre való utaztatás biztosítása.
4. Amennyiben a sportrendezvény időpontja egybeesik a játékos iskolai elfoglaltságával, akkor
az egyesület köteles számára kikérőt, és igazolást biztosítani.
A JÁTÉKOS KÖTELEZETTSÉGEI:

1. A játékos tisztelettel viszonyul játékostársai, ellenfelei, edzői és a klub alkalmazottai felé,
viselkedésével nem árthat a klub jó hírének.
2. A játékos az egyesülethez való tartozását a Belépési nyilatkozat aláírásával, illetve onnani
távozását a Kilépési nyilatkozat aláírásával teszi érvényessé.
3. A játékos minden edzésen teljes odaadással dolgozik és mindent megtesz saját és
játékostársai fejlődése érdekében. Sportszerű életmódot folytat, vállalja, hogy az
egyesületnél folytatott sporttevékenysége ideje alatt a dohányzást, az alkohol és drog
fogyasztásának legenyhébb formáját is kizárja.
4. A játékos a klubtól kapott versenyfelszerelésről és eszközről gondoskodik, azokat
rendeltetésszerűen használni és minden alkalommal megfelelően öltözni, az egyesület
sportrendezvényein az egyesületi felszerelésben jelenik meg!
5. A játékos az edzés megkezdése előtt tíz perccel előbb köteles megjelenni. Esetleges késés
esetén a játékos a késést indokolja. Amennyiben lehetősége van rá, a késést telefonon
elektronikus formában (e-mail, facebook) jelezze.
6. Ha a játékos nem vesz részt az edzésen vagy a mérkőzésen, az edzőnek előre jeleznie kell,
majd további útmutatásért, a következő edzés és mérkőzés időpontja, egyéni edzésterv
előírása- jelentkezni az edzőnél.

7. A járóképes sérült játékos az edzőnél jelentkezik, hogy a kezelő orvos javaslatára az edző
egyéni edzéstervet és programot készítsen neki gyógyulásig. Egyéb helyen szerzett sérülésről,
megbetegedésről köteles edzőjét minél hamarabb, ha lehet közvetlen úton (telefon, szóban,
szülő útján) értesíteni.
8. A más egyesület csapatainak edzésein, mérkőzésein a játékos csak az egyesület vezetőjének
előzetes engedélyével vehet részt.
9. A játékos számára a fülbevaló, testékszer, valamint egyéb ékszerek viselése az edzéseken és a
mérkőzéseken TILOS!
10. A sportoló tudomásul veszi, hogy rágógumi fogyasztása egészségvédelmi okokból, valamint a
létesítmények tisztaságának biztosítása okán, a sportpályán és a tornaterem területén tilos.
Az ebből eredő károkért a sportoló a felelős.
11. A sportoló az egyesület által rendelkezésre bocsátott tornaterem, sportcsarnok, sportpálya és
azok öltözőinek rendjét, tisztaságát megtartja, azt csapattársaival együtt aktívan felügyeli és
azt edzés és mérkőzés után az elvárható rendben adja át.
A szabályzat megsértése esetén a játékos edzője és a klub vezetősége fegyelmi eljárást
kezdeményezhet az adott játékossal szemben (figyelmeztetés, felfüggesztés az edzés látogatás alól,
eltiltás a mérkőzésről, szükség szerint egyéb intézkedések)
AZ EDZŐK ÉS TISZTSÉGVISELŐK KÖTELEZETTSÉGEI:
1. Az edzők és a klub tisztségviselőinek kötelessége teljes odaadással végezni munkájukat,
folyamatosan képezni magukat. Kötelesek együttműködni, konzultálni és tapasztalataikat
megosztani munkatársaikkal.
2. Az edzők és a klub tisztségviselői számára a játékosok megalázása és sértegetése a
legszigorúbban TILOS!
3. Az edzők és a klub tisztségviselői kötelesek viselkedésükkel az egyesület jó hírét megőrizni,
folyamatosan erősíteni!
4. Az edzők illetve vezetők kötelesek az egyesületi programok időpontjáról a sportolókat
(szülőket) időben tájékoztatni!
5. Az edzők kötelesek az egyesület felé megfelelő adatszolgáltatásokat megtenni.
6. Az edzők kötelesek figyelemmel kísérni a sportorvosi igazolások érvényességét, azok időben
történő megújítását.
7. Az edző az edzés megkezdése előtt tíz perccel előbb köteles megjelenni.

A SZÜLŐK KÖTELEZETTSÉGEI:
1. A szülő sem edzésen, sem mérkőzésen nem tartózkodhat a kispadnál és a pálya területén. A
rendezvényt nem zavarhatja, és a jelenlévőkkel (ellenfelekkel és játékvezetőkkel, az
egyesület képviselőivel és játékostársaival) szemben sportszerűen viselkedik! Az edzések és a
mérkőzések ideje alatt hozzászólásaival nem vonja el gyermeke és a többi résztvevő
figyelmét!
2. A tagdíj befizetését minden hónap 15.- ig rendezi.
3. Azt a sportolót, akinek hozzátartozója sportszerűtlen magatartásával és etikátlan
viselkedésével (akár gyermeke, akár ellenfél csapattársát sértő kifejezésekkel illeti) az edző
azonnal lehozhatja a játéktérről. Ezzel szankcionálva az oda nem illő viselkedést, és
hozzáállást

