MELCO Jeugdbestuur
Jeugdreglement
a. Toepassing
• Onderhavig reglement is goedgekeurd op het Jeugdbestuur van 4 januari 2007
en is geldig voor alle jeugdcategorieën, dus tot en met juniores.
b. Algemene houding
• De spelers voeren de richlijnen van hun begeleiders (coaches en
afgevaardigden) nauwgezet uit.
• Openlijke kritiek op trainer, afgevaardigden en medespelers of een negatieve
houding tijdens de wedstrijd of trainingen zijn volledig in tegenstelling met de
visie van het jeugdbestuur.
• Er wordt op geen enkel ogenblik discriminatie en/of pesterij tegenover je
medespelers getolereerd.
• Onsportief gedrag of een onsportieve houding op of buiten het terrein zijn niet
getolereerd.
c. Trainingen
• De spelers zijn stipt aanwezig op de trainingen. (in uitrusting naast het terrein 5
minuten voor aanvangsuur). Bij afwezigheid moet de trainer telefonisch
worden verwittigd.
• De spelers kleden zich om in de kleedkamers, niet in de zaal.
• De spelers mogen de trainingen v/d ploeg die voor of na hen traint, niet storen.
• Het dragen van uurwerken, halskettingen, oorringen tijdens de trainingen (ook
wedstrijden) kan niet uit veiligheidsoverwegingen. Liefst worden deze
bezittingen thuis gelaten om diefstal te voorkomen. Het bestuur is niet
verantwoordelijk bij verlies van persoonlijke zaken.
• Vingernagels moeten altijd kort geknipt zijn.
• In de zaal mogen de spelers alleen water / sportdranken meenemen in
plastieken verpakking. Lege flessen worden in de aanwezige PMD-bakken
gedeponeerd.
De trainer dient toestemming te geven voor een waterbreak.
• De spelers houden de ballen stil wanneer de trainer uitleg geeft, en zetten zich
maximaal in om alle opdrachten zo goed mogelijk uit voeren.
• De spelers brengen tijdens de trainingen en matchen geen persoonlijke
basketballen mee en tonen respect voor het materiaal van de club.
• De spelers mogen niet aan de borden hangen.
• De spelers laten de lokalen (zaal, kleedkamers, douches) na in ordentelijke
staat.

d. Wedstrijden
• Bij thuismatchen zijn we minstens 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd
aanwezig in de zaal.
• Bij verplaatsingen moet iedereen het vertrekuur stipt respecteren.
Wij verzamelen altijd op de parking van de sporthal.
Wie rechtstreeks gaat, verwittigt altijd de coach of ploegverantwoordelijke.
• Bij afwezigheid moet de trainer telefonisch verwittigd worden, indien belet
wegens een niet acuut (medisch) probleem dan minstens één week op
voorhand.
Indien dit niet gebeurt dan laat de speler zijn ploeg in de steek en dat kan niet.
• De wedstrijduitrusting en eventueel trainingspak dat door de Club wordt ter
beschikking gesteld, moet gedragen worden op alle wedstrijden, zowel thuisals uitwedstrijden, zowel op officiële als niet officiële wedstrijden.
• Opwarmen en/of stretchen gebeurt zeer grondig om kwetsuren te vermijden.
• De spelers tonen respect voor de wedstrijduitrusting.
Na de wedstrijd wordt deze geteld en teruggelegd in de voorziene mand.
• De spelers dienen zich te douchen na iedere wedstrijd of training
e. Houding tegenover de scheidsrechter
• We verwachten een positieve ingesteldheid tegenover de scheidrechter.
• Je geeft een hand voor en na de wedstrijd aan tegenspelers en
scheidsrechters.
• Bij een fout steek je altijd je hand op !
• Er wordt geen rechtstreekse kritiek geleverd aan het adres van de
scheidsrechters.
• Iedere wedstrijduitsluiting, scheidsrechtersverslag en het eventueel verschijnen
voor de tuchtraad zijn volledig ten laste van de betrokken speler, alsook de
daardoor veroorzaakte onkosten. Dit bedrag kan oplopen tot € 250. Enkel het
Jeugdbestuur kan hierop een uitzondering maken.

f. SANCTIES
• Spelers die het verschuldigde lidgeld niet betaald hebben, spelen geen
officiële wedstrijden mee.
• Spelers die geen ingevulde medische fiche hebben, spelen geen enkele
officiële wedstrijd mee.
• Als een speler, lid van MELCO Ieper, in het bezit is van hard of soft
DRUGS, er toevallig gebruiker of slechter nog er dealer van is, wordt hij met
onmiddellijke ingang geschorst en directe schrapping wordt aangevraagd bij
de VBL
• Niet verwittigen van afwezigheid op training staat gelijk met een beperking
van je speelkansen.

Driemaal niet verwittigen staat automatisch gelijk met de volgende wedstrijd
niet meedoen.
• Niet verwittigen van afwezigheid op een wedstrijd staat gelijk met één
wedstrijd niet meedoen.
• Het oplopen van een technische fout tijdens een wedstrijd heeft tot gevolg,
niet meer opgesteld worden voor de rest van de desbetreffende wedstrijd.
Vanaf de tweede technische fout tijdens het seizoen, kan een extra sanctie
worden opgelegd. Deze sanctie wordt bepaald in concensus door de
jeugdvoorzitter, jeugdcoördinator, trainer en ploegafgevaardigde
• Het oplopen van een uitsluitingsfout tijdens een wedstrijd heeft tot gevolg dat
de speler automatisch de volgende 2 wedstrijden niet wordt opgesteld,
onafhankelijk van zijn schorsing door de tuchtraad West-Vlaanderen of VBL.
• Elke andere inbreuk of onregelmatigheid die zich voordoet inzake dit
reglement, moet door de coach/afgevaardigden aan de jeugdcoördinator
worden gemeld. Na overleg tussen de jeugdvoorzitter, jeugdcoördinator, trainer
en afgevaardigde, worden de gepaste maatregelen in consensus genomen.
Indien er geen consensus is wordt de beslissing door het jeugdbestuur
genomen.
• De ouders, de betrokken trainers en het voltallig jeugdbestuur worden steeds
over elke sanctie onmiddellijk ingelicht door de jeugdvoorzitter.
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