SRC beschikt over 2 kunstgras trainingsvelden, het vertrouwde trainingsveld en het nieuwe A-veld. De
velden zijn van verschillende soorten kunstgras gemaakt en het is van belang dat wij over het gebruik
heldere afspraken maken.
1.Schoeisel.
Vanwege de kwaliteit van het A-veld mag dit veld alleen betreden worden met voetbalschoenen, dus
geen schoenen met vlakke zolen. Het trainingsveld mag wel betreden worden met schoenen met
vlakke zolen.
2. A-veld
Het A-veld is alleen bedoeld voor trainingen en wedstrijden van SRC en het mag alleen met
toestemming van SRC en de gemeente Schagen gebruikt worden.
3. Doelen
Vanwege het kunstgras en het onderhoud moeten de losse doelen na het einde van de trainingen
weer verwijderd worden van het veld. Maak hierover met aansluitende trainingen goede afspraken.
Aan het eind van de dag moeten alle losse doelen van de velden verwijderd zijn.
4. Drinkpauze
Kunstgras is doorgaans warmer dan gewoon gras en spelers verbruiken meer vocht. Het is daarom
raadzaam om tijdens trainingen extra vocht te gebruiken en een drinkpauze in te lassen.
5. Winter
De trainingsvelden mogen normaal gebruikt worden tijdens vorstperioden, alleen als er een paar
centimeter sneeuw op het veld ligt mag het niet meer gebruikt worden. Eventueel kan voorzichtig in
overleg een gedeelte van het trainingsveld (en dus niet van het A-veld!) sneeuwvrij gemaakt worden.
6. Verlichting
Beide trainingsvelden zijn voorzien van verlichting, het A-veld is voorzien van led verlichting, het
trainingsveld is voorzien van gewone verlichting. De gewone verlichting verlangt een opstarttijd en kan
na het uitschakelen pas na bepaalde tijd weer opnieuw ingeschakeld worden.
De led verlichting op het A-veld kan direct worden ingeschakeld en na uitschakeling ook weer direct
worden ingeschakeld. Verzocht wordt daarom ook de led verlichting na de trainingen direct uit te
schakelen, tenzij er een aansluitende training is.
De led verlichting kan in verschillende standen worden ingeschakeld, voor wedstrijden en voor
trainingen. De stand voor de wedstrijden kan overigens alleen ingeschakeld worden door iemand van
het bestuur en is ook alleen voor avondwedstrijden bedoeld.
7. Sproei installatie
Het A-veld is ook voorzien van een sproei installatie. De sproei installatie kan niet tegelijk met de
verlichting worden gebruikt en is in principe alleen bedoeld voor het sproeien van het veld voor
aanvang van wedstrijden. De sproei installatie kan alleen worden ingeschakeld door iemand van het
bestuur.

