Dresscode
Onderstaande dresscode regels worden gehanteerd bij de vermelde evenementen.

NK Pool
Tijdens alle NK-dagen (hoofdronde en finaleronde) is de volgende dresscode van toepassing
voor alle deelnemers:
Dresscode heren

Niet toegestaan

Een net shirt met kraag, bij voorkeur een poloshirt met een effen
kleur. Het shirt moet ten minste korte mouwen hebben. Een vest of
trui is toegestaan mits deze over het shirt wordt gedragen.

T-shirt.
Kleding met capuchon.
Hoofddeksel zoals pet of hoed.

Een nette broek, bij voorkeur een pantalon of chino met een effen
kleur.

Broek van denim/jeans/ribstof.
Zakken aan de broekspijpen.
Trainings- en joggings broek.

Nette en volledig gesloten schoenen, bij voorkeur van (kunst)leder
en die bij rest van de kleding passen. Sportschoenen zijn
toegestaan mits ze een donkere (kunst)lederen afwerking hebben.

Sneakers en sandalen.
Sportschoenen zonder donkere
(kunst)lederen afwerking.

Alle kleding dient schoon en in goede conditie te zijn.
Sponsoruitingen op kleding is toegestaan mits niet aanstootgevend.

Dresscode dames

Niet toegestaan

Een net shirt met kraag en/of een shirt met gesloten hals (zonder
kraag). De schouders moeten zijn bedekt. Bij voorkeur een
polo-shirt met een effen kleur. Het shirt moet ten minste korte
mouwen hebben. Een vest of trui is toegestaan mits deze over het
shirt wordt gedragen.

T-shirt.
Kleding met capuchon.
Hoofddeksel zoals pet of hoed.

Een nette broek, bij voorkeur een pantalon met een effen kleur. Jurk
of rok mits ze over de knie vallen. De jurk moet de schouders
bedekken.

Broek van denim/jeans/ribstof.
Zakken aan de broekspijpen.
Trainings- en joggingbroek.

Nette en volledig gesloten schoenen, bij voorkeur van (kunst)leder
en die bij de rest van de kleding passen. Sportschoenen zijn
toegestaan mits ze een donkere (kunst)lederen afwerking hebben.

Sneakers en sandalen.
Sportschoenen zonder donkere
(kunst)lederen afwerking.

Alle kleding dient schoon en in goede conditie te zijn.
Sponsoruitingen op kleding is toegestaan mits niet aanstootgevend.

Eredivisie teamwedstrijden
Tijdens alle wedstrijden van de Eredivisie is de volgende dresscode van toepassing voor alle deelnemers:

Dresscode team
Alle spelers van een team dienen een gelijkende polo of shirt met kraag te dragen met dezelfde opdruk.
Hierbij gelden aanvullend alle dresscode regels die van toepassing zijn bij NK Pool (zie hierboven).

Indien een speler onzeker is over zijn/haar kleding, dient deze dit vóór de start van zijn/haar wedstrijden
kenbaar te maken bij de wedstrijdleiding. Indien de gekozen kleding niet voldoet, kan de wedstrijdleiding
de speler verzoeken zich onmiddellijk om te kleden, een waarschuwing geven en of de speler in kwestie
diskwalificeren voor het toernooi.
In alle gevallen (dus bij niet-beschreven kledingstukken, twijfelgevallen en klachten), heeft de
wedstrijdleiding te allen tijde het beslissende woord.
Bij wedstrijden zonder directe wedstrijdleiding vanuit de KNBB zal er bij afwijking van de dresscode een
duidelijke melding van moeten worden gemaakt gericht aan teamcompetitie@knbbpool.nl.

