
Dit zijn de Ekijsa regels voor op en naast de ijsbaan tijdens het vrije schaatsen, de vrije

training en reguliere training

De basisregels

Respecteer anderen.

Respecteer de eigendommen van de ijshal en die van anderen.

Help collega-schaatsers of iemand anders die hulp nodig heeft

Luister naar je trainer en kijk hen in de ogen als ze tegen je praten

 

Bijzondere voorschriften tijdens de trainingssessies en vrij schaatsen

Meld je aan bij de registratie voor je de ijsbaan opgaat.

Breekbare containers zijn niet toegelaten aan de zijde van de ijsbaan. Dranken in

plastic flessen met een afsluitbare dop zijn op de reling toegelaten.

Etenswaren zijn niet toegestaan noch op de reling, noch op het ijs.

Neem al je bezittingen mee (inclusief vuile zakdoeken, flessen, kleding, enzovoort) aan

het einde van de training.

Het dragen van handschoenen op het ijs is te allen tijde verplicht.

Kijk naar beide kanten als je de ijsbaan opgaat. Schaats in dezelfde richting als de

andere schaatsers.

Sta op! Als je valt, tenzij je gewond bent, moet je binnen 3 seconden weer opstaan. Dit

dient om ongelukken te voorkomen en om je gezond te houden.

Rotaties moeten in het midden van de ijsbaan worden gedaan.

Ouders, schaatsers die niet deelnemen aan de training en andere toeschouwers,

dienen tijdens de training op de tribune te verblijven. Op de ijsbaan is het niet veilig en

het interfereert met de constructieve trainingssessie.

Coaching door de ouders vanuit de tribunes, banken of reling tijdens een training is op

geen enkel moment toegestaan. Als dit gebeurt, worden de ouders gevraagd om de
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ijshal te verlaten.

De banken langs de ijsbaan zijn er alleen voor de schaatsers en trainers. Ouders of

voogden mogen hun kinderen en anderen helpen voor en na de training.

Als een schaatsers met iemand buiten de ijsbaan wil praten, ook al is maar heel kort,

moet de schaatser van het ijs af; zo niet wordt de schaatser gevraagd om het ijs te

verlaten.

Het is voor ieders veiligheid belangrijk dat alle schaatsers zich bewust blijven van de

andere schaatsers op het ijs. Probeer te anticiperen op hun figuren c.q. partonen

terwijl je je eigen figuren bepaalt.

Als je een minder ervaren schaatser bent, wees dan extra voorzichtig om bewust te

blijven van de andere schaatsers en kijk goed vooruit naar waar je schaatst om te zien

wat anderen doen of gaan doen.

Als je een ervaren schaatser bent, wees dan geduldig met de minder ervaren

schaatsers. Vergeet niet dat jij ook een keer bent begonnen en minder ervaren was.

Toon dus begrip als er iemand in de weg staat.

Vergeet niet om naar beide kanten te kijken voordat je de reling verlaat of dwars over

het ijs schaatst.

Blijf in beweging als je op het ijs bent, want stilstaan tijdens een training is gevaarlijk

voor jezelf en voor de andere schaatsers. Het is vooral belangrijk om niet in het

midden van de ijsbaan te stoppen of in een van de hoeken waar sprongen worden

uitgevoerd.

Als je moet stoppen ga dan naar de kant, liefst in een van de hoeken van de ijsbaan.

Voorrang geven

De schaatser die een kür op muziek uitvoert, heeft voorrang. Blijf op de hoogte van

welke schaatser zijn of haar kür doet en doe je best om uit de buurt van zijn of haar

figuren te blijven.

Maak duidelijk wanneer jouw muziek speelt om andere schaatsers te laten weten dat

jij je kür uitvoert.

Schaatsers die les hebben, hebben voorrang op de overige schaatsers in de sessie.

Schaatsers aan het harnas hebben ook voorrang. Wees voorzichtig in de harnaszone,

want dat is meestal in het midden van de ijsbaan.

Muziek

Geprogrammeerde muziek wordt gespeeld op een rotatiebasis. Dit gebeurt volgens

een erecode en/of in de volgorde die door de trainers bepaald is.

Nadat de muziek van een schaatser werd gespeeld, komt hun muziek of een ander

programma aan het einde van de lijn in de rotatie. Dansmuziek voor het plezier van de
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schaatsers kan in de plaats komen van geprogrammeerde muziek. Die beslissing

wordt door de trainers genomen.

Tijdens drukke sessies zal niet iedereen in staat zijn om zijn of haar muziek volledig te

spelen wegens de lengte van de programma’s. Dus…..?

De muziek moet volledig afgespeeld worden, tenzij de trainer dit beslist.

De trainers hebben het recht om voorrang te verlenen aan de muziek van hun

leerlingen ten opzichte van de andere schaatsers. Iedereen zal dit beleid respecteren

als ze tijdens een les van dit voorrecht genieten en je wordt dan ook vriendelijk

verzocht dit beleid te aanvaarden als jij een keer in de rij moet wachten.

Gelieve je muziek niet te stoppen en opnieuw te starten wanneer anderen in de rij

staan te wachten.

Behandel de muziekapparatuur met uiterste zorg.

Verboden gedrag

Het beschadigen van het ijs of stampen op het ijs en schoppen tegen de reling is

verboden. Elke schaatser die hierop betrapt wordt, zal gevraagd worden om de sessie

onmiddellijk te verlaten.

Zitten op het ijs (3-secondenregel), tenzij dit is voorgeschreven door de trainer of het

gevolg is van een blessure.

Verbaal geweld naar andere schaatsers of trainers is verboden. Elke schaatser die

hierop betrapt wordt, zal gevraagd worden om de sessie onmiddellijk te verlaten.

Een andere schaatser opzettelijk uitdagen, laten schrikken of opzettelijk blokkeren is

verboden. Elke schaatser die hierop betrapt wordt, zal gevraagd worden om het ijs

onmiddellijk en voor onbepaalde tijd te verlaten.

Op video vastleggen van iemand anders dan je eigen schaatser is ten strengste

verboden en wordt niet getolereerd. Elke persoon die hierop betrapt wordt, zal

gevraagd worden om de ijshal voor onbepaalde tijd te verlaten.

De ijsbaan verlaten

Als de hoorn van de dweilmachine klinkt, moeten alle schaatsers en trainers het ijs

onmiddellijk verlaten. Ben je op muziek aan het schaatsen, stop dan onmiddellijk met

schaatsen, zet de muziek af en verlaat de ijsbaan – geen uitzonderingen toegelaten.
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