Pravidla chování na trénincích a zápasech
1. Respektujeme se. Jsme tým. Nepomlouváme se, neurážíme se a nešikanujeme své
spoluhráče. Pomáháme si.
2. Hrajeme Fair-Play.
3. Nemluvíme sprostě.
4. Na tréninku ani zápase nemám na sobě žádné hodinky, řetízky a náramky.
5. Na tréninku nepijeme bublinkové a slazené nápoje.
6. Když si na tréninku či zápase něco zapomenu, zaplatím míčkem.
7. Když trenér 2x pískne a zvedne ruku, chce nám něco říct, proto k němu přiběhneme.
8. Když trenér mluví, hráči mlčí.
9. Když něčemu nerozumím, zeptám se.
10. Neházíme a neboucháme s florbalkami.
11. Nestřílíme na gólmana (kohokoliv) pokud nemá nasazenou masku.
12. Hráči nehází míčky do vaku rukama, ale florbalkou.
13. Při hře se snažíme být kreativní. Balónku se nezbavujeme, ale naopak se s ním snažíme
něco vymyslet.
14. Hráč je povinen se omluvit z neúčasti na tréninku nejpozději půl hodiny před tréninkem.
15. Hráč je povinen potvrdit účast na utkání trenérovi nejpozději do poslední čtvrteční půlnoci
před utkáním.
16. Hráč přichází na trénink min. 15 minut před jeho začátkem.
17. Při čekání na trénink se hráč chová slušně a neruší ostatní uživatele haly..
18. Trenér přebírá odpovědnost za hráče v okamžiku, kdy vstoupí do haly (tělocvičny) a jeho
odpovědnost končí opuštěním haly (tělocvičny). Pokud hráč po tréninku neodchází sám,
sedne si po převlečení na lavičku v prostoru hrací plochy tak, aby nezavazel dalšímu tréninku
a byl při tom v dohledu trenéra.
19. Bez vědomí trenéra, tj. jen na jeho pokyn, nesmí manipulovat s žádným tělocvičným nářadím,
zařízením apod. (mantinely, branky). Hráč je povinen dbát osobní bezpečnosti a při
manipulaci s nářadím nesmí ohrozit svou bezpečnost ani svých spoluhráčů.
20. Hráč nesmí bez vědomí trenéra, tj. jen na jeho pokyn, vstoupit do nářaďovny nebo se
zdržovat v jiných částech haly (tělocvičny) než je šatna nebo hrací plocha.
21. Hráč je povinen nahlásit trenérovi, že se vzdálí z hrací plochy (odchod na toaletu apod.).
22. Hráčům se vysloveně zakazuje bez pokynu trenéra lozit nebo se zdržovat na žebřinách,
šplhacích tyčích, lanech, lavičkách, žíněnkách, trampolínách apod.
23. Během tréninku se hráč řídí pokyny trenéra či jeho asistenta. Pokud se hráč necítí schopen
vykonat cvičení (např. přeskok přes kozu) informuje o tom předem trenéra.
24. Dojde-li během tréninku ke zhoršení zdravotního stavu a hráč se necítí absolvovat cvičení,
oznámí toto ihned trenérovi. V případě vážného zhoršení zdravotního stavu, zavolá trenér
rodičům, aby si hráče osobně vyzvedli, případně trenér zajistí odchod hráče domů s
doprovodem dospělé osoby. Dojde-li během tréninku či zápasu ke zranění hráče, je tento
povinen toto okamžitě nahlásit trenérovi, který zajistí ošetření a informuje rodiče. Je potřeba,
aby hráči nahlásili každé zranění.
25. Obdobná pravidla platí i při utkáních. FBC Dragons nezajišťuje dopravu hráčů na utkání.
Trenér nebo vedoucí týmu přebírá odpovědnost za hráče až po jeho vstupu do šatny haly v
místě utkání do doby opuštění šatny po utkání.
26. Doporučujeme, aby si děti nenosily na tréninky a zápasy cenné věci. Případně, aby si je
uložili u trenéra. Za ztrátu věcí ze šatny neručíme. Některé zapomenuté věci jsou uloženy na
hale - o vyzvednutí se informujte u trenérů.
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