GEDRAGSCODE (DOJO-REGLEMENT)
Het hiernavolgend artikel gaat over het gedrag in de dojo (= oefenruimte):
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De ju-jitsu-ka (= beoefenaar bij de jeugd of de volwassenen) dient stipt op de aangegeven trainingstijd in de
dojo (= trainingsruimte) te verschijnen. Laatkomers melden zich eerst bij de sensei (= leraar) met een
rechtstaande groet, de sensei beslist of er al dan niet een (straf)maatregel volgt.
De ju-jitsu-ka mag de dojo niet vóór de officiële sluiting van de training verlaten, behoudens dringende reden en
mits vragen van toelating aan de sensei.
Het sporttenue (kledingsvoorschriften) van de vereniging bestaat uit:
a. Een gi (volksnaam kimono) van witte kleur met enkel het logo (badge) van de club.
b. Het logo (badge) van de club wordt aangebracht op de linkerbovenarm ter hoogte van de schouder.
c. Zori’s (Japanse pantoffels) of ander schoeisel om de dojo-zaal te betreden.
d. T-shirt van witte kleur voor meisjes/vrouwen, wordt gedragen onder de gi (ook toegelaten voor
mannen).
Uitzonderingen worden enkel toegestaan door de sensei (en/of de Raad van Bestuur).
Op de training moet de ju-Jitsu-ka correct gekleed zijn en een propere witte ‘gi’ dragen (gi = trainingspak, vaak
ook kimono genoemd).
Juwelen, horloges en andere sieraden zijn niet toegelaten. Beginners dragen sportieve kledij, die niet kan
kwetsen.
De gi wordt door de ju-jitsu-ka aangedaan voor de aanvang van de training en terug uitgedaan na de training in
de daar voorziene kleedruimte, uitzonderingen kunnen enkel na toestemming van de sensei (en/of de Raad van
Bestuur).
De ju-jitsu-ka hanteert algemene hygiënische regels, hij/zij verzorgt zichzelf en zijn/haar gi.
Tot de lichaamsverzorging behoren vooral korte vinger- en teennagels, propere voeten en handen, make-up is
niet toegelaten, lange haren worden bijeen gebonden (uitzonderingen voor vingernagels kunnen worden
toegestaan door de sensei).
De ju-jitsu-ka mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs en/of andere verdovende middelen, hiertegen wordt
streng opgetreden.
De ju-jitsu-ka moet vrijwillig en uit zichzelf meehelpen om de dojo rein te houden.
De training moet zo rustig mogelijk verlopen, conversaties over dingen die niets met de training te maken
hebben kunnen beter tot na de training bewaard worden.
Oefent een ju-jitsu-ka niet, bijvoorbeeld omdat de leraar technische uitleg geeft, moet hij/zij een goede houding
aannemen en zwijgen. Op de tatami (= oefenmat) liggen of tegen de muur leunen hoort hier niet thuis.
Een ju-jitsu-ka moet altijd met diegene oefenen die hem/haar daartoe uitnodigt.
Niemand wordt uitgesloten op basis van handicap, religie, geslacht, ras, seksuele geaardheid en/of culturele
afkomst.
Beleefdheid en onderlinge hulp zijn vanzelfsprekend.
Rekening houdend met de Panathlonverklaring (door de vereniging ondertekend) over ethiek in de jeugdsport,
wordt het volgende van de ju-jitsu-ka NIET getolereerd, hiertegen wordt eveneens streng opgetreden:
a. Verbale, non-verbale en/of fysieke agressie.
b. Pestgedrag.
c. Seksuele intimidatie.
d. Onsportief gedrag en onethisch gedrag.
Een ju-jitsu-ka zal tijdens de training niet eten of snoepen. Drinken wordt in beperkte mate toegestaan, bv. bij
lange trainingen (meer dan een uur) of warm weer.
De instructies van de leraar moeten worden opgevolgd. Dat sluit niet uit dat deze niet kritisch kunnen bekeken
worden en dat er met de leraar over gepraat kan worden.
Bij het niet naleven van de dojo-regels kan de sensei de gepaste (straf)maatregelen nemen tegenoverstaand de
Ju-jitsu-ka en andere aanwezigen in de dojo. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal de Raad van
Bestuur worden ingelicht (opstarten tuchtprocedure conform artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement).
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