
   R.K. Turnvereniging Excelsior Schimmert 
 
   REGLEMENT VOOR DE DEELNEMERS VAN DE SELECTIETRAINING. 
 
1. Deelname aan de selectietraining geschiedt op voordracht van de trainers  
2. Trainingstijden herenselectie:  zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.  De leiding verwacht dat iedereen ongeveer 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig is in  het kleedlokaal van de gymzaal in Schimmert. 
 3. Deelnemers aan de selectietraining worden geacht op alle selectietrainingen en door-de-
 weekse trainingen aanwezig te zijn. Hiervan worden presentielijsten bijgehouden. 
 4. Bij verhindering door ziekte e.d. dient de leiding tijdig in kennis gesteld te worden. Indien mogelijk 1 
 week voor de selectietraining afmelden met vermelding van reden. Een turner mag niet meer dan 3 selectie trainingen van het seizoen verhinderd zijn. Bij 

overschrijding van dit aantal, zullen de trainers zich beraden over deelname van de resterende selectietrainingen.     Bij blessures dient men gewoon aanwezig te zijn in de gymzaal. Voor deze turner zullen de trainers 
 dan een aangepast programma maken. 
  5. Worden trainingen zonder opgave van reden gemist, dan kan de leiding in overleg met het bestuur 
 een turner schorsen van de selectietraining en uitsluiten van deelname aan wedstrijden.  6. Van deelnemers aan de selectietraining wordt verwacht dat zij deelnemen aan individuele 
 wedstrijden op Limburgs en/of Nationaal niveau.  
7. Tevens zijn zij verplicht deel te nemen aan de jaarlijkse clubevenementen: Sportzondag,  koppelwedstrijd, clubkampioenschappen, processie en demonstraties buiten de zaal.  
8. De trainingsgroep wordt vastgesteld voor de periode van 1 seizoen. Tijdens het  seizoen kunnen  wijzigingen in de samenstelling van de selectiegroep plaatsvinden. Wijzigingen kunnen zich 
 voordoen doordat nieuwe leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectie of doordat  leden uit de selectie worden gezet bij ontbrekende motivatie en progressie in het turnen. Nieuwe  deelnemers aan de selectie krijgen een proefperiode van ongeveer 1 maand (4 trainingen). 
 9. De turnkleding die tijdens wedstrijden en demonstraties wordt verstrekt, blijft eigendom van de 
 vereniging.  10. Tijdens de grote vakantie van de basisschool te Schimmert is er in principe geen training. Het kan 
 zijn dat i.v.m. belangrijke wedstrijden van deze regel wordt afgeweken. Alle andere vakanties wordt  er gewoon doorgetraind. Is dit niet het geval dan zal dit tijdig worden vermeld. 
 11. Naast deze richtlijnen is tevens het huishoudelijk reglement van de vereniging van toepassing.  
12. Over datgene waarin deze richtlijnen niet voorzien, wordt door de trainers in overleg met het bestuur  een besluit genomen.  
 


