Gebruikershandleiding
Kunstgras klein
TRAININGEN
o
Betreden uitsluitend via de toegangspoort. Na gebruik het hekwerk sluiten.
o
Gebruik de zware standaarden (10 x deze staan in de berging op een kar).
o
Zorg voor schone schoenen (geen modder, gras, etc.).
o
Verplaats de voetplaten door ze te tillen, niet rollen.
o
Draag alleen kunstgras schoenen of voetbalschoenen met kunststof noppen. Stalen
noppen zijn verboden.
o
Geen glaswerk, kauwgom of andere consumpties meenemen op het veld.
o
Niet roken op het veld.
o
Geen zware puntige voorwerpen meenemen op het veld.
o
Niet op het hekwerk gaan zitten.
o
Gebruik de veldverlichting alleen wanneer nodig. De schakelaar voor de verlichting van
het kunstgrasveldje bevindt zich in de meterkast achter de kantine. De sleutel hiervan
hangt in het schakelaarkastje in de kleedkamer, rood label.
o
Gebruikte spullen weer terug op de plek.
o
Ballen in het ballenrek in de berging.
o
Korven in het korvenrek in de berging.
o
Palen op de stelling aan de zijkant van de berging.
o
Standaarden in de berging op een kar
o
Pionnen direct rechts in de berging.
o
Ander attributen terug op de plek waar ze vandaan komen.
o
Veldverlichting direct na de laatste training uitzetten.
o
Laat het veld netjes achter; neem flesjes en ander afval mee.
o
Deponeer achtergebleven kledingstukken in de kledingbak in de berging.
o
Trainers zien toe op het juiste gebruik en zorgen voor orde en netheid van hun team.
o
Meld eventuele gebreken aan bestuurslid accommodatie.
WEDSTRIJDEN
o
Voor de wedstrijden gelden ook de punten onder trainingen.
ALGEMEEN
o
De maandag, donderdag en de zaterdag mag TOP over het veld beschikken. De
dinsdag, vrijdag en zondag zijn voor Sportlust.
Zaterdag:
o
09.00 – 10.00 uur mini’s Sportlust
o
10.00 - 19.00 uur T.O.P
o
De dagen/tijden waarop Sportlust cq. T.O.P. het gezamenlijke kunstgrasveld gebruikt
liggen in principe vast. Indien ander gebruik wenselijk is, dan overleggen beide
verenigingen dat met elkaar.
o
Als “de andere vereniging” gebruik wil maken op de tijden van “de ander” dan zal eerst
overleg plaats moeten vinden tussen de wedstrijdsecretariaten van de jeugd.
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