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VATERPOLO KLUB LJUBLJANA

DISCIPLINSKI PRAVILNIK KLUBA
1. Vaterpolo klub Ljubljana Slovan je športni klub, ki dela s športniki z namenom
izpopolnitve. Seveda se pričakuje da se bodo vsi igralci v klubu vedli
dostojanstveno in športno. Otroci, ki ne spoštujejo pravil, otežujejo delo kluba in
napredek ostalih igralcev.
2. Po zaključku enega meseca in pol od uveljavitve vseh pravilnikov v klubu (za
igralce, trenerje in starše) in po koncu priprav, kjer so trenerji bolje spoznali vse
otroke v klubu, smo prisiljeni, da uredimo še pravila za tiste igralce, ki ne
spoštujejo pravilnikov kluba.
3. Tisti, ki niso disciplinirani, bodo opozorjeni na nepravilno obnašanje (disciplina,
preklinjanje, zelo neprimerno obnašanje na treningih in tekmovanjih ter kršenje
vseh ostalih pravil, ki so navedena v pravilnikih kluba).
4. Vsakemu igralcu, ki bo dobil 3 opozorila, bo prepovedano treniranje za obdobje
enega meseca. V tem mesecu ima prepovedan prihod na treninge, ne sme
sodelovati z ekipo na tekmovanjih in ostalih obveznostih v okviru kluba. Tekem se
lahko udeleži le kot gledalec. Za to obdobje starši ne plačajo vadnine.
5. Igralec je sam dolžan obvestiti starše, kdaj je dobil 1. in 2. opozorilo. Pri tretjem
opozorilu pa bo klub obvestil starše o enomesečni kazni in prepovedi obiskovanja
treningov.
6. Posebno pravilo pa velja za tiste igralce, ki bodo namenoma udarili soigralca.
Takemu se takoj izda enomesečna prepoved obiskovanja treningov.
7. Igralcu, ki se po enomesečni kazni vrne na treninge, se ne izdaja več prvega in
drugega opomina in se ga takoj ob prvi hujši kršitvi izključi iz kluba.
8. Vsa pravila iz točk 1 do 7 vstopajo v veljavo z dnem 14.11.2017.

Prosimo vse starše, za razumevanje, saj so pravila napisana v dobro naših otrok. Smo športni
klub in nam je v interesu, da so otroci pridni na treningu ter da se jih z veseljem udeležujejo.

Pravilnik je sprejela uprava kluba dne 14.11.2017

