REGULAMIN KLUBU LZS KOMETA KRYNICZNO

1.

Warunkiem przyjęcia do Klubu jest:
• wypełnienie deklaracji członkowskiej,
• wykonanie badań lekarskich dla zawodników uprawiających Piłkę Nożną.

2.

Przywileje zawodnika:
• zawodnik będący członkiem klubu ma prawo do uczestnictwa we wszystkich
treningach (zarówno na terenie klubu jak i na wynajmowanych powierzchniach,
salach),
• zawodnik może w pełni korzystać ze sprzętu będącego własnością klubu w celach
treningowych wyznaczonych przez trenera,
• ma prawo korzystać z szatni, łazienki (ciepłej wody),
• uczestniczyć w meczach ligowych jako zawodnik podstawowy, rezerwowy lub kibic
(w zależności od powołania na mecz przez trenera),
• zawodnicy biorący udział w meczach wyposażenie będą w stroje klubowe. Po
zakończeniu meczu stroje zostają do uprania w klubowej szatni.

3.

Zawodnik Klubu zobowiązuje się:
• godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu jak i w życiu
codziennym,
• na treningi przychodzić 10 minut przed rozpoczęciem,
• na mecze przybywać godzinę wcześniej,
• trenować w stroju sportowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze
na kości goleni,
• przed, w trakcie jak i po treningu pomagać trenerowi z rozstawieniem i
poskładaniem sprzętu sportowego,
• wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
• dbać o powierzony sprzęt i mienie Klubu,
• być sumiennym i zdyscyplinowanym,
• w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
• wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
• w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu.

4.

Przygotowanie boiska do meczu.
Zgodnie z grafikiem przygotowania boiska (zwykle raz na rundę), każdy zawodnik
zobowiązany jest przygotować teren boiska do rozegrania meczu, w którym Klub
występuje w roli gospodarza. W szczególności do obowiązków należy:
• przybycie na boisko 30 min przed zbiórką (czyli 1,5 h przed meczem),
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•
•
•

wysypanie linii,
zawieszenie siatek,
ustawienie chorągiewek.

Po zakończonym meczu należy:
• ściągnąć siatki, zebrać chorągiewki,
• zebrać śmieci z boiska i terenów przyległych (opróżnić kosze),
• posprzątać szatnię i łazienkę.
Wszelkie roszady, zmiany w harmonogramie przygotowania należy ustalać
indywidualnie między sobą. Odpowiedzialność za nieprzygotowanie ponosi cały zespół
wyznaczony do tej czynności w danym dniu (szczególne przypadki będą karane
indywidualnie).

5.

Obowiązki związane ze stroną internetową Klubu:
• każdy zawodnik zobowiązany jest do założenia sobie konta na stronie
http://kometa.kryniczno.pl i poinformowanie o loginie władze klubu,
• po ustaleniu uprawnień na stronie przez administratora zawodnik powinien
uzupełnić swoje dane podstawowe w sekcji „Moje konto”,
• w tym samym miejscu określić należy deklarację gry w danym sezonie,
• podczas ligi w „Moim koncie” należy również ustawiać deklarację obecności na
meczach (najpóźniej 2 dni przed meczem – późniejsza deklaracja może być
przyczyną niepowołania na dany mecz),
• zapisać się do newslettera bądź na bieżąco śledzić wydarzenia w aktualnościach,
• umieszczać swoje uwagi, spostrzeżenia w komentarzach do artykułów z
zachowaniem kanonów kulturalnej wypowiedzi (łącznie z wiadomościami
widocznymi tylko dla zawodników).

6.

System kar podczas odprawy, meczów i treningów.
Pieniądze za złamanie poniżej przedstawionych zasad, będą zbierane do wspólnej puszki.
Jej zawartość będzie przeznaczona na cele klubu tzn. sprzęt, imprezy integracyjne etc.
Zasady karania:
• za ciągłe przerywanie trenerowi podczas odprawy – 5zł,
• za brak wyłączenia komórki podczas meczu ligowego – 5zł,
• za spóźnienie się na zbiórkę przedmeczową do 15min – 5zł, powyżej 15min – 10zł,
• za spóźnienie się na trening – kara wymyślana przez trenera,
• za palenie papierosów zarówno podczas meczów, sparingów oraz treningów – 10zł,
• za pojawienie się na mecz na „podwójnym gazie” – 10 zł + możliwość dalszych
konsekwencji dyscyplinarnych,
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zawodnicy, którzy poinformowali trenera, nie podlegają karze spóźnienia do 15min,
natomiast za spóźnienie powyżej 15min opłata wynosi 5zł,
za nieprzygotowanie boiska cały zespół kara 100zł (indywidualnie 20zł).

Poinformowanie trenera o spóźnieniu w dniu meczu nie zwalnia z poniesienia kary,
informacja musi dotrzeć co najmniej dzień wcześniej. W razie spóźnienia się całego
samochodu, odpowiedzialność ponosi kierowca i to on podlega karze (w szczególnych
przypadkach kierowca podaje winnego).
W przypadku naruszenia mienia klubowego, sprzętu sportowego lub wyposażenia
odpowiedzialny za poniesienie kosztów będzie sprawca (zawodnik).

7.

Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może
być podstawą do wydalenia z Klubu.

8.

Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz statucie będą rozwiązywane przez Zarząd Klubu.

9.

Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie. O wszystkich zmianach Klub
będzie informował na stronie internetowej.
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