Gedragsregels kunstgrasvelden Torhout

Torhout is trots op haar nieuwe kunstgrasvelden. Iedereen zal er erg zuinig op zijn. Iedere gebruiker van het veld kan
daaraan meewerken door zich strikt aan de vastgestelde gedragsregels te houden.
Het veld mag absoluut niet worden betreden met:
•
•
•
•
•
•
•
•

rookwaren en/of vuur.
etenswaren.
kauwgom.
glaswerk.
vuile schoenen.
voetbalschoenen met aluminium noppen.
spikes.
paraplu’s.

Het is niet toegelaten:
•
•
•
•
•
•

om opzettelijk tegen de omheining te schotten.
om verplaatsbare trainingsmaterialen zoals doeltjes over de kunstgrasmat te slepen. De moeten deze dus
opgetild worden!
dat toeschouwers het speelveld betreden. Zij nemen achter de omheining plaats. Alleen spelers,
scheidsrechters en begeleiders mogen het veld betreden.
voor honden of andere dieren.
om op de omheining te gaan zitten.
zware of puntige objecten op de kunstgrasmat te plaatsen.

Betreed het veld alleen via de toegangshekken. Sluit steeds het hekken van het veld zowel tijdens als na gebruik.
Iedereen veegt zijn schoenen af bij het betreden van het veld, om zand en andere materialen, die het kunstgras
schade kunnen toebrengen, te verwijderen.
Bij het verlaten van het terrein veegt men opnieuw zijn schoenen af om de kleedkamers zoveel mogelijk te vrijwaren
van de rubber korrels.
Het verplaatsen van wegneembare doelen, tegenwichten voor wegneembare doelen, hoekvlaggen… moeten steeds
met de grootste zorg gebeuren. Het materiaal wordt na gebruik terug aan de zijkant van het terrein in de voorziene
zones geplaatst.
Houd het terrein afvalvrij. Dump het afval in de voorziene vuilnisbakken. Bij het verlaten van het terrein wordt deze
netjes achtergelaten.
Schud de kledij na de training of wedstrijd goed uit. De rubberen korrels zijn schadelijk voor de wasmachine.

In de winter kunnen de navolgende regels van toepassing zijn:
•
•
•
•
•

Op een besneeuwd veld kan er niet gespeeld worden.
Bij ijzel het kunstgrasveld niet gebruiken.
Bij temperaturen beneden – 10 graden Celsius kan het kunstgrasveld niet gebruikt worden.
Bij opdooi na een periode met strenge vorst kan er niet worden gespeeld.
Bij twijfelsituaties de sportdienst van de stad raadplegen.

