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GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN ATLETIEKCLUB HULSHOUT VZW
SCOTT-DOMO TEAM EN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE ATLETIEKPISTE
•

Gebruik sportcentrum: De wagens parkeren op de parkingplaats vooraan de sporthal en de ingang langs beide kanten
van de sporthal te gebruiken (tijdens trainingen). Iedereen houdt zich aan de reglementen van de raad van bestuur van
het sportcentrum. Dieren worden niet toegelaten op de atletiekpiste. Fietsen op en rond de atletiekpiste is verboden
wegens veiligheidsredenen.

•

Gebruik atletiekpiste: Tijdens de clubtrainingen van A.C. Hulshout (dinsdag & donderdag 19u ! 21u & zondag 10u
! 11u30 indien geen wedstrijd) worden er geen andere lopers op de piste toegelaten. Voor en na de clubtrainingen mag
de piste voorlopig vrij gebruikt worden mits naleving van de reglementen en kennisgeving van gebruik aan de
clubsecretaris Tom Lambrechts. Wijzigingen ivm gebruikersvergoeding worden steeds meegedeeld aan het infobord.

•

Slagbomen en poortjes: De geelzwarte slagbomen (om de binnenbaan te sparen tegen slijtage) en groene poortjes
mogen enkel open geplaatst worden door een verantwoordelijke van A.C. Hulshout. wie graag gebruik maakt van de
binnenbaan vraagt toelating aan de verantwoordelijke van A.C. Hulshout.

•

Kleedkamers: Deze worden netjes gehouden, alle afval in de vuilbakken. Zij die zich hier niet aan houden krijgen
geen toelating meer tot de kleedkamers.

•

Diefstal: Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers.

•

Wedstrijden: Laat nooit sporttassen achter in de kleedkamers tijdens wedstrijden, dus ook niet in Hulshout.

•

Gebruik van de accommodaties: Trainers maken onderling afspraken voor het gebruik van de verschillende
accommodaties en zorgen dat het licht wordt uitgedaan tijdens de wintermaanden.

•

Gebruik kunststofbaan: (spikes: pinnen max. 6 mm)
o Er wordt steeds gelopen in de normale loopinrichting.
o Bij opwarming wordt in baan 7 of 8 van de piste gelopen.
o Tempolopen langer dan 400m worden toegelaten in de binnenbaan (liefst geen spikes).
o De binnenbaan van de piste wordt zo weinig mogelijk gebruikt.

•

Grasterrein: Er wordt steeds gelopen in de tegengestelde richting bij alle soorten trainingen.
Bij grote droogte, zware regenval of eventuele vorst worden de grasvelden nooit belopen (ook geen in - en uitlopen).

•

Gebruik jogpad: Er wordt steeds in de gewone richting gelopen. Voorbijsteken gebeurt steeds langs buitenom.
Diegenen die aan de binnenkant lopen dienen ruimte te laten voor andere lopers.

•

Werpnummers: Kunnen enkel plaatshebben onder leiding van een door de club erkend trainer.

•

Materialen: Alle gebruikte materialen dienen na de training terug opgeborgen te worden.

•

Verspringen: Na gebruik het zand terug in de bak borstelen en de afdekking terug plaatsen.

•

Hoog en (pollstok): Na gebruik afdekkingen terug vastmaken.

•

Verzekering: Atleten zijn alleen verzekerd tijdens de clubtrainingen (bepaald door het trainingsorganigram) en ook op
weg van en naar trainingen en wedstrijden ingericht door VAL of KBAB. Of VTDL.

•

Kampioenschappen: Atleten dienen zich tijdig in te schrijven via de clubsecretaris, Tom Lambrechts
(www.achulshout.be - huls@telenet.be – huls@val.be). Eventuele boetes bij forfait vallen dan wel ten laste van de
atleet.

•

Clubshirt & trainingspak: Bij alle wedstrijden in België wordt de officiële clubshirt en trainingspak gedragen met de
shirtreclame duidelijk zichtbaar. Een atleet kan privé sponsoring op zijn wedstrijdshirt aanbrengen conform de
reglementen van de VAL – VTDL – WBV mits akkoord van de raad van bestuur van de club.

•

Uitslagen : Atleten dienen hun uitslagen binnen te brengen op het daarvoor aangeduide adres:
Gerry Verhaert – gerryverhaert@telenet.be – huls@telenet.be
Indien vragen of opmerkingen kan u steeds contact opnemen met de secretaris van A.C. Hulshout,
Tom Lambrechts via gsm 0478 60 03 49 ; mail huls@telenet.be of www.achulshout.be
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