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 JUNIOREIDEN PELISÄÄNNÖT 2018-2019

Syyskauden alussa on junioriryhmissä
keskusteltu yhteisistä pelisäännöistä. Jokainen
sunnuntain harjoitusryhmä on sopinut ryhmän
kesken yhteiset pelisäännöt harjoituskaudelle.
Juniorit ovat sitoutuneet näitä sääntöjä
noudattamaan. Tässä sovitut säännöt tiedoksi
myös koteihin ja kaikille juniorivalmentajille.
Toivomme, että te vanhemmat keskustelette ja
muistuttelette lapsia myös kotona yhteisesti
sovituista säännöistä. Yhdessä lapsia
opastamalla luomme salille yhteisöllisen
ilmapiirin, missä harrastaminen on kaikille
mukavaa. Nämä pelisäännöt tulevat näkyville
myös salin ilmoitustaululle ja nettisivuillemme
kohtaan "materiaalipankki", mistä niitä voi käydä
lukemassa ja muistelemassa. Pelisäännöt
täydentyvät vielä oranssien ja sitä ylempien
vöiden keskustelujen pohjalta.

VALKOISTEN RYHMÄ:

Tullaan ajoissa treeneihin.



Ylitetään tie varovasti eikä kiipeillä kallioilla.
Pimeään aikaan käytetään heijastinta.
Vaihdetaan puku vasta salilla.
Jätetään kengät eteisen hyllyihin ja käytetään
käytävillä tossuja tai sukkia.
Riisutaan harjoitusten ajaksi korut, kellot ja
erilaiset rannekkeet pois.
Ei tulla purkka suussa treeneihin.
Tatamille mennään vain omalla harjoitusvuorolla.
Kipeänä ei tulla treeneihin.
Harjoituksissa ei saa kiusata tai satuttaa toista
eikä huutaa tai kiroilla.
Kesken treenin ei höpötetä kaverin kanssa vaan
kuunnellaan ohjaajia.
Toisten treenejä ei saa muutenkaan häiritä.
Harjoituksissa ei makoilla turhaan tatamilla tai
nojailla seiniin vaan ollaan treeneissä iloisella ja
hyvällä mielellä.
Käydään aktiivisesti treeneissä.

KELTAISTEN RYHMÄ:

Harjoituksissa ei saa kiusata tai satuttaa ketään
tahallaan.
Salilla ei saa kiroilla tai huutaa.
Harjoituksissa ei valiteta vaan yritetään kaikki



parhaamme.
Harjoituksissa ei puhuta valmentajan päälle vaan
kuunnellaan ja suoritetaan annetut tehtävät.
Tatamilta ei saa poistua ilman valmentajan lupaa.
Harjoituksissa ei nojailla seiniin eikä pelleillä.
Pelataan reilua peliä!
Salilla muistetaan kumarrukset, ei juosta
käytävillä eikä häiritä muita vaan annetaan
kaikille harjoittelurauha.
Käytävillä kävellessä käytetään sukkia tai
sisäkenkiä.
Karatea ei käytetä salin ulkopuolella

ORANSSIEN JA YLEMPIEN RYHMÄ
- Treeneihin tullessa puhelimet laitetaan
äänettömälle.
- Ennen treenejä otetaan kellot ja kaikki korut
pois. Muistetaan myös pitää kynnet lyhyenä.
- Muistetaan kumartaa salille tullessa ja
lähdettäessä.
- Jos myöhästyy harjoituksista, odotetaan
tatamin reunalla polvillaan kunnes valmentaja
antaa luvan tulla mukaan harjoituksiin.
- Muistetaan liikkua käytävillä kävellen eikä
häiritä muiden treenejä.
- Harjoituksissa kuunnellaan ja totellaan ohjaajia



ja toimitaan ohjeiden mukaan.
- Tatamilta ei saa poistua ilman ohjaajan lupaa.
- Harjoituksissa ei saa pelleillä, kiusata, satuttaa
tai ärsyttää ketään.
- Muistetaan kohtelias kielenkäyttö, ei kiroilla.
- Kipeänä ei tulla treeneihin.
- Muistetaan olla varovaisia tien ylityksessä ja
käytetään pimeällä heijastinta.


