كرة القدم في فولنهف vollenhove
مرحبا بكم في نادي كرة القدم بفولنهف،لتوضيح األمور و تجنب اَي نوع من اللبس عملنا على سرد اهم القواعد الخاصة بلعب كرة
بالنادي.
القدم
ً
تقسيم الفرق:
يتم دمجك في فرقة معينة على أساس السن،مع أشخاص بنفس عمرك.
تدمج مع الفرقة التي تلعب باملستوى األولي حتى انتهاء الفترة الشتوية،مع احتمال ترقيتك للمستوى األعلى اذا ثبت ان مستوى لعبك
افظل.
الفرقة:
الفرقة تتكون من:الالعبني،املدرب،واملوجه.
املدرب هو الذي يدرب الالعبني ويعمل كذلك غالبا على إعطاء االرشادات والتعليمات اثناء املباراة.
املوجه يعمل على التواصل مع الالعبني/االولياء،كذلك في مايخص
املباريات يقوم املوجه بتوجيه الالعبني في غياب املدرب.
القواعد السلوكية:
داخل النادي توجد مجموعة من القواعد السلوكية املهمة التي يلزم ان يتحلى بها الالعبني واألولياء،
من اهم القواعد:
احترام املدرب،املوجه،الالعبني والحكم.
الحضور في الوقت املناسب للتدريبات واملباريات
الحرس على جمع األغراض ونظافة الغرف املخصصة لتغيير املالبس
احترام أغراض األشخاص اآلخرين وعدم العبث بها
التعامل برفق مع أغراض النادي)مستلزمات ،مالبس ،أماكن(
التدريبات:
من املهم جدا ان كل فرقة تخضع للتدريب مرتني في األسبوع في الوقت التدريب املحدد لها.
احترام وقت التدريب
مستلزمات التدريب :حداء كرة القدم ،املحافظ على الساق ،والبدلة الرياضية.
يسمح بلبس السروال القصير اذا كان الجو حارا،اذا كان الجو باردا يستحب َلبْس السروال الرياضي الطويل لتجنب
اإلصابات.
في حالة املرض أو عدم القدوم للتدريب ،يوجب تبليغ املدرب بذلك في الوقت املناسب؛طريقة االبالغ سيتم اخبارك بها الحقا.
االستماع جيدا للمدرب اثناء التدريب وتطبيق إرشاداته ،اذا لم يكن واضحا يستحسن االستفسار وطلب املزيد من
التوضيح.
املباريات:
يحدد املدرب/املوجه الوقت املناسبالذي يمكنك املشاركة فيه ألول مرة للعب املباريات
يرسل لك املدرب املعلومات الخاصة بوقتحضورك للمباريات و ضد من ستلعب املبارات.
املبارات املحلية:
تحضر الى النادي في الوقت املحدد،وتدهب الى غرفة تغييير املالبس مع أعضاء فرقتك للبس املالبس املخصصة
للمباريات ،بعد ذلك تذهبون جماعة الى ارض امللعب لبداية التسعينات األولية.
املدرب هو الذي يحدد مكان كل واحد في الفرقة)مدافع،مهاجم،احتياطي……(
مع انتهاء املبارات يتم الرجوع الى غرفة تغيير املالبس لالستحمام ،بعد ذلك يمكنك الذهاب للبيت.
املباريات الخارجية:
الحضور الى النادي في الوقت املحدد لذلك.
يقوم بعض االولياء بنقل الالعبني بالسيارات الى النوادي الخارجية،في حالة املبارات خارج Vollenhove
عند الوصول الى النادي الذي ستقام فيه املبارات،سترافق أعضاء فرقتك الى غرفة تغيير املالبس،وبعد انتهاء
املبارات ترجع هناك مجددا لالستحمام.بعد ذلك تلتحق بالسيارة التي قدمت فيها مع احد أولياء الال عبني الذي
سيعمل على ارجاعك الى النادي ب .Vollenhove

مهام االولياء:
يرجى من االولياء لالعبني القيام ببعض املهام:
السياقة:
من املتعارف عليه قيام االولياء بنقل الالعبني الى النوادي املجاورة في حالة املباريات الخارجية،يقوم املدرب بعمل
جدول يدرج فيه اسماء االولياء املرجو منهم نقل الالعبني ملكان املبارات،اذا لم يكن في استطاعتك ذلك)في حالة
عدم توفرك على سيارة أو رخصة السياقة(بلغ املدرب بذلك وسيتم تغيير دورك في نقل الالعبني بغسل املالبس.
غسل املالبس:
من املتعارف عليه ان االولياء يحرسون على غسل املالبس بعد انتهاء كل مبارات،يتم جمع كل املالبس في الحقيبة
الرياضية للنادي .في كل مرة يقوم احد االولياء بأخذ الحقيبة للبيت وتنظيف املالبس الرياضية وطيها؛تسلم
الحقيبة في املبارات الالحقة في املوعد املحدد حسب الجدول الذي حدده املدرب.
قواعد غسل املالبس:
يتم غسل قميص لعب املبارات في الوجه الداخلي للقميص على درجة حرارة قصوى٤٠:
قميص املبارات ال يوضع في نشافة املالبس.
الحرص على نظافة السراويل الرياضية النها تكون اكثر اتساخا
تغسل الجوارب في الوجه لداخلي.
تشجيع األطفال :
من املهم جدا تشجيع األطفال على الحضور في الوقت املناسب وعدم التأخير للتدريبات واملباريات  ،وكذلك التحلي بالسلوك الراقي.
نتمنى ان تقضوا أوقاتا ممتعا )أولياء والعبني(معنا في لعب كرة القدم بنادي Vollenhove

