19-4-2018
Regels aangaande competitie inschrijving en spelen (MIDWEEKCOMPETITIE)
Algemene punten:

1. Alle leden BC Oosterhout hebben het recht zich op te geven voor het spelen van
competitie, dit geschiedt door het invullen van een (online) invulformulier, waarin
wensen kunnen worden aangegeven.
2. Indeling van de competitie teams wordt uitgevoerd door de TC. Waarbij o.a.
meegewogen wordt, inzet, trainingsarbeid, resultaten en gedrag uit het verleden,
toekomstperspectief en teaminzet.
Bij de midweekcompetitie geldt dat zij zelf een team samenstellen wel in
samenspraak en overleg met de competitie contactpersoon – CCP (Ron) en TC.
3. BC Oosterhout is verantwoordelijk (tegen een vergoeding) voor de beschikbaarheid
van de zaal en voor aanwezig zijn van voldoende shuttles bij trainingen en
thuiswedstrijden.
4. Zodra de thuiswedstrijden bekend zijn, worden de speeldata voor competitie met de
teams gecommuniceerd.
5. Competitiespelers tonen te allen tijde een correcte houding, respect en laten
alles na wat afbreuk doet aan de goede naam van BC Oosterhout
6. Consequenties als gevolg van nalatigheid van spelers komen altijd voor
rekening van de desbetreffende persoon
7. Alle spelers hebben de verplichting competitiewedstrijden te spelen in clubkleding.
8. Bij thuiswedstrijden moeten alle spelers uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de
wedstrijd speelklaar in de hal aanwezig zijn. Speelklaar betekent in clubkleding en de
warming up voltooid.
9. Het vervoer van en naar uitwedstrijden wordt in onderling overleg geregeld. Bij
problemen wordt zo snel mogelijk de CCP op de hoogte gebracht door de
aanvoerder van het team en wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht.
10. Alle competitiespelers kunnen aangewezen worden door de CCP voor assistentie
van de wedstrijdleiding bij de thuiswedstrijden( bijvoorbeeld tellen).
11. Indien je je hebt opgegeven om competitie te spelen achten wij volledige
beschikbaarheid tijdens de speel- en reserve weekenden.
12. Mocht er onverhoopt een weekend bijzitten dat je werkelijk niet kunt, dien je dit ruim
van te voren te melden en vervanging te regelen. Dit gebeurd altijd in overleg met de
CCP.
13. Indien blessures ertoe leiden dat je niet kunt spelen, dient dit van te voren gemeld te
worden aan de CCP.
14. Bij blessures, uiteraard indien mogelijk, verwachten wij support aan het team en een
coachende rol van de geblesseerde.
15. Bij het spelen van seniorencompetitie dient door één ieder twee bardiensten
gedraaid (leeftijd 18+) te worden. Dit kan bijvoorbeeld ook op een avond dat er
reguliere competitie (zaterdag) gespeeld wordt of op een avond dat er geen wedstrijd
gepland staat.

16. Elke speler welke seniorencompetitie speelt dient een competitiebijdrage te betalen,
voor de spelers welke met veren spelen geldt tevens een shuttle bijdrage. Ook voor
het volgen van training is een training bijdrage verschuldigd.
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