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Các vận động viên và huấn luyện viên sẽ tuân thủ các quy tắc và quy định hiện hành của  
Hiệp hội hoạt động trường trung học Mississippi  

  
ĐỦ ĐIỀU KIỆN  
  

1. Các quy tắc đủ điều kiện của MHSAA sẽ áp dụng cho tất cả học sinh tham gia cuộc thi thể thao liên trường 
trong tất cả các hoạt động / thể thao ở tất cả các cấp độ chơi, bao gồm cả trường trung học cơ sở.  

2. Trước khi một vận động viên sinh viên có thể luyện tập hoặc tham gia vào một hoạt động thể thao, trách 
nhiệm của huấn luyện viên trưởng của mỗi môn thể thao là đảm bảo tất cả các vận động viên đủ điều kiện 
học tập để tham gia, giấy khai sinh được chứng nhận trong văn phòng giám đốc thể thao, vận động viên đã 
xóa bài kiểm tra thể chất và mẫu giấy phép của phụ huynh đã được ký bởi phụ huynh / người giám hộ.  Bất 
kỳ huấn luyện viên nào không tuân theo các hướng dẫn đủ điều kiện sẽ bị sa thải.  

3. Một học sinh không đủ điều kiện không được mặc đồng phục cho bất kỳ trò chơi hoặc cuộc thi nào.  Học sinh 
không đủ điều kiện sẽ không được phép tham gia bất kỳ sự kiện nào bị MHSAA trừng phạt.  

4. Các giấy tờ đủ điều kiện sau đây được yêu cầu: A. Bằng chứng pháp lý về sinh  
B. Hình thức khám sức khỏe hiện hành.  Khám sức khỏe có hiệu lực trong 1 năm dương lịch.  Vật lý vào 

hoặc sau ngày 1 tháng 4 sẽ có giá trị cho toàn bộ năm học tiếp theo.  
C. Mẫu giải phóng mặt bằng tham gia của sinh viên đã hoàn thành và được ký đúng cách  
D. Bản sao chính thức của các lớp có sẵn  
E. Các mẫu đơn chuyển trường phải được gửi đến MHSAA cho tất cả học sinh mới chuyển từ một trường 

hoặc học khu khác.    
5. Học sinh trung học phổ thông phải lấy số môn học cần thiết để tốt nghiệp và tự thực hiện phù hợp.  
6. Học sinh trung học cơ sở sẽ tham gia 4 khóa học cơ bản (bất kỳ môn học nào đáp ứng tương đương với ít 

nhất 250 phút mỗi tuần hoặc đáp ứng yêu cầu MDE) và tự hành xử phù hợp.   
7. Một học sinh phải là một người nghiệp dư để  đủ điều kiện đại diện cho trường của mình. 
8. Cư trú - Học sinh / vận động viên phải đi học trong quận nơi gia đình thực sự cư trú.   Ngoại lệ,  tham khảo 

Cẩm nang MHSAA. 
  

YÊU CẦU VỀ ĐỘ TUỔI  
  

1. Một học sinh trở nên không đủ điều kiện nếu đã đến sinh nhật lầnthứ 19 của mình trước ngày 1 tháng 8 của 
năm học đó. 

2. Nếu học sinh trở thành 19 vào hoặc sau ngày 1 tháng 8, học sinh sẽ đủ điều kiện cho phần còn lại của năm 
học, nếu  họ đáp ứng tất cả các quy tắc đủ điều kiện khác. 

3. Một học sinh lớp7  không được đến 14 tuổi trước ngày 1 tháng 8. 
4. Một học sinh lớp8  không được đến 15 tuổi trước ngày 1 tháng 8. 
5. Một học sinhlớp 9 không được đến 16 tuổi trước ngày 1 tháng 8. 

  
THỜI GIAN ĐỦ ĐIỀU KIỆN  
  

Khi bước vào lớp9 th lần đầu tiên, học sinh sẽ đủ điều kiện tham gia cuộc thi vào các đội thể thao / hoạt động 
của trường trung học trong 4 năm liên tiếp.    

  
YÊU CẦU SCHOLASTIC  
  

1. Mỗi vận động viên sinh viên được yêu cầu phải đạt được tiến bộ thỏa đáng để tốt nghiệp.  
2. Theo luật Mississippi, một học sinh phải duy trì điểm trung bình ít nhất là 2,0 hoặc "C" trung bình để  tham 

gia vào các môn thể thao / hoạt động giữa các môn.  Điểm trung bình sẽ được tính khi kết thúchọc kỳ 1st 
bằng cách sử dụng điểm trung bình học kỳ của tất cả các khóa học mà học sinh đang tham gia.  Những sinh 
viên không có điểm trung bình 2.0 hoặc "C" chohọc kỳ 1st sẽ không đủ điều kiện cho học kỳ 2.   

3. Vào cuối năm học, điểm trung bình của mỗi học sinh trong năm sẽ được đánh giá.  Đánh giá này sẽ phản 
ánh mức trung bình cho cả năm bằng cách sử dụng điểm cuối cùng cho mỗi khóa học.  Một học sinh không 
có điểm trung bình ít nhất là trung bình 2,0 hoặc "C" sẽ không đủ điều kiện cho học kỳ mùa thu.    



   3  

4. Điều kiện học trung học bắt đầu khi một học sinh vào lớp 9.  Để đủ điều kiện cho học kỳ mùa thu, học sinh 
phải được thăng cấp lên lớp 9 với ít nhất điểm trung bình tổng thể 2,0 hoặc "C" của tất cả các khóa học lớp 
tám.   

5. Một học sinh chỉ có thể đủ điều kiện cho học kỳ2  một lần trong sự nghiệp trung học của mình nếu họ không 
đạt được mức trung bình cuối năm của năm trước, bằng cách đạt được ít nhất trung bình 2,0 hoặc "C" tổng 
thể vào cuốihọc kỳ 1st.   

6. Tín chỉ học hè do học sinh trong một trường hè được công nhận sẽ được xem xét trong việc xác định đủ điều 
kiện học tập của mình.  Chỉ có 1 tín dụng mỗi năm có thể được sử dụng để đủ điều kiện.  Khóa học phải được 
hoàn thành và ghi lại tại văn phòng cố vấn vào hoặc trước ngày 1st  của năm học. 

7. Các khóa học phục hồi tín dụng và các khóa học thư từ được công nhận có thể được chấp nhận trong việc 
xác định tính đủ điều kiện với điều kiện khóa học đã được hoàn thành và ghi lại trước1  st ngày của năm / 
học kỳ tiếp theo. 

8. Học sinh đáp ứng yêu cầu khuyến mại vào cuối năm học nhưng được giữ lại trong cùng một lớp sẽ không đủ 
điều kiện trong 1 năm.    
  

YÊU CẦU HỌC TẬP TRUNG HỌC CƠ SỞ / TRUNG HỌC CƠ SỞ   
  

1. Để tham gia vào cấp trung học cơ sở / trung học cơ sở, một học sinh phải được thăng chức (nếu không 
được thăng chức, họ không đủ điều kiện cho cả năm) và đã vượt qua bất kỳ 4 khóa học cơ bản với điểm 
trung bình 2,0 hoặc "C" của học kỳ trước.  Trung bình cuối năm của 4 khóa học cơ bản được thông qua sẽ 
được sử dụng để xác định đủ điều kiện cho học kỳ mùa thu.  Các hướng dẫn tương tự được áp dụng vào 
cuối học kỳ 1st  để tham gia mùa xuân.  Học sinh phải đi đúng hướng để được thăng chức để đủ điều kiện.  

2. Một học sinh ở cấp trung học cơ sở / trung học cơ sở, người đã được thăng chức nhưng không đủ điều kiện 
vào đầu năm học do điểm trung bình học tập của mình, chỉ có thể đủ điều kiện cho học kỳ thứ hai một lần 
trong sự nghiệp trung học cơ sở / trung học cơ sở của học sinh bằng cách vượt qua bốn khóa học cơ bản 
với trung bình chung là 2,0 vào cuối học kỳ 1st. 
  

7TH  VÀ 8TH  THAM GIA CẤP TRUNG HỌC 
  

1. Để tham gia vào mùa thu, một sinh viên phải được thăng chức (nếu không được thăng chức, họ không đủ 
điều kiện cho cả năm) đã vượt qua 4 khóa học cốt lõi (tiếng Anh, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội), và 
trung bình của 4 khóa học cốt lõi đó phải là "C" trở lên.  Đối với điều kiện học kỳ mùa xuân, sinh viên không 
phải vượt qua tất cả 4 khóa học cốt lõi, nhưng trung bình của 4 khóa học cốt lõi đó phải là "C" trở lên.  

2. Học sinh được phép tham gia vào một đội trung học trong bất kỳ môn thể thao / hoạt động nào sẽ không 
được phép tham gia vào một đội trung học cơ sở trong cùng một môn thể thao / hoạt động cùng một lúc 
hoặc vào một ngày sau đó. 
  

YÊU CẦU GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT  
  

Học sinh giáo dục đặc biệt đạt được tiến bộ thỏa đáng theo các ủy ban xem xét IEP của họ sẽ đủ điều kiện học 
tập.  Học sinh giáo dục đặc biệt phải duy trì việc đi học theo chính sách của học khu, được chỉ định một ngày 
vào lớp9  tương ứng với các học sinh khác ở độ tuổi đó và phải tuân theo tất cả các quy tắc và quy định khác 
của MHSAA. 

  
Sổ tay của Hiệp hội Hoạt động Trường Trung học Mississippi và tất cả các sổ tay của học khu được ghi 
trong văn phòng của hiệu trưởng và giám đốc thể thao.    
  
QUY ĐỊNH BÓNG ĐÁ CAO CẤP JR  
  
  Các quy định sau đây sẽ điều chỉnh các hoạt động bóng đá trung học cơ sở:  
  

1. Không trường nào được phép tham gia một đội trong một cuộc thi cạnh tranh không phù hợp với các quy tắc 
đủ điều kiện được hiệp hội hội nghị nhà nước phê duyệt, điều chỉnh chương trình điền kinh tương ứng.  

2. Không trường nào được chơi nhiều hơn 8 trận bóng đá theo lịch trình thường xuyên trong 1 mùa giải.  
3. Các hoạt động bóng đá lớp 7 sẽ bắt đầu khi trường học mở cửa.  



   4  

4. Buổi tập bóng đá lớp 7/8 và lớp 9 sẽ bắt đầu 4 tuần trước trận đấu đầu tiên và kết thúc với trận đấu vô địch 
cấp huyện.   

5. Tuần đầu tiên thực hành phải mặc quần short và mũ bảo hiểm.  
6. Không có trường trung học cơ sở nào có thể có nhiều hơn 1 buổi tập bóng đá mỗi ngày.  
7. Các hoạt động bóng đá không được vượt quá 2 giờ, bao gồm cả điều kiện.  
8. Thực hành bóng đá mùa xuân được giới hạn trong 2 tuần (1 tuần trong quần short và 1 tuần trong miếng 

đệm).  
9. Một cầu thủ sẽ không chơi quá 4 quý mỗi tuần.  
10. Một học sinh lớp 7 hoặc lớp 8 sẽ có 2 thời gian chờ mỗi nửa.  
11. Tất cả các trò chơi đá sẽ được chơi theo quy tắc của trường trung học.  
12. Mọi nỗ lực nên được thực hiện để chơi mỗi cậu bé trong mỗi trò chơi.  
13. Nếu một cầu thủ là người bắt đầu trong đội lớp 9, anh ta không thể chơi trong đội lớp 8.  

  
JR VARSITY VÀ VARSITY THAM GIA CỦA MỘT VẬN ĐỘNG VIÊN JR HIGH  
    
Các quy tắc và quy định sau đây dành cho các vận động viên học sinh trung học cơ sở tham gia vào các đội thể thao 
trung học cơ sở và trung học phổ thông: 
  

1. Học sinh lớp 7 và lớp 8 sẽ không được phép tham gia vào một đội bóng đá hoặc bóng rổ trung học. 
2. Học sinh lớp 7 và lớp 8 có thể được chọn để chơi trong các đội thể thao trung học nếu một ủy ban đặc biệt 

(hiệu trưởng, cố vấn, huấn luyện viên, huấn luyện viên trung học và giám đốc thể thao) chấp thuận cho họ.  
Những điều cần được xem xét là tuổi tác, sự trưởng thành, ổn định cảm xúc, kích thước, sức mạnh và mức 
trung bình học thuật.  

3. Tất cả học sinh đang học lớp9  đều đủ điều kiện tham gia ở cấp trung học phổ thông. 
4. Trong các môn thể thao mùa xuân, một học sinh trung học cơ sở muốn tham gia ởcấp trung học phải được 

chọn cho môn thể thao đó trước hoặc không muộn hơn ngày 10 tháng1.  Huấn luyện viên phải nộp danh 
sách những người tham gia môn thể thao liên quan cho bộ phận thể thao và hiệu trưởng trường trung học 
cơ sở của người tham gia.  

5. Tất cả các quy định được thiết lập trong Sổ tay MHSAA sẽ giống nhau đối với học sinh lớp 9 và lớp 9, ngoại 
trừ vượt qua 4 môn cơ bản là toán, tiếng Anh, khoa học và nghiên cứu xã hội với điểm trung bình từ 2.0 trở 
lên. 

6. Sự tham gia của học sinh trung học cơ sở ở cấp trung học phổ thông là bất thường.  Số lượng hạn chế liên 
quan trình bày một vấn đề giao thông cho quận ở chỗ những người tham gia sẽ ở một khuôn viên khác và 
thường sẽ được thực hành hoặc cạnh tranh ở những nơi khác nhau.  Do đó, bộ phận thể thao phải yêu cầu 
vận chuyển là  trách nhiệm của cha mẹ của mỗi người tham gia hoặc một người được phụ huynh chỉ định cụ 
thể trong một văn bản miễn trừ. 

7. Đơn xin tham gia bình thường thêm phải được nộp cho giám đốc thể thao.  Đơn sẽ được nộp cho hiệu trưởng 
thích hợp, người sẽ gặp hội đồng đánh giá.  Kháng cáo của các quyết định không được xem xét vì lợi ích tốt 
nhất của học sinh sẽ được thực hiện cho giám thị và hội đồng trường.  

  
NỘI QUY VÀ QUY ĐỊNH  
    
Giám đốc thể thao và các huấn luyện viên trung học phổ thông và trung học cơ sở đã đồng ý về các quy định này.  Trong 
khuôn khổ kế hoạch này, các quy định được đưa ra để giải quyết các vấn đề như có thể phát triển từ sự tham gia của 
các vận động viên trường học trong chương trình hoạt động.  Tất cả các hoạt động thể thao sẽ được điều chỉnh bởi các 
quy tắc và quy định được thiết lập trong Sổ tay Quận IV, Quận VIII và MHSAA.  Ngoài ra, Học khu Quận Harrison sẽ tuân 
theo các quy tắc và quy định được liệt kê dưới đây cho các hoạt động thể thao: 
  

1. Học sinh không được phép luyện tập hoặc thi đấu trong các môn thể thao liên trường cho một trường học 
cho đến khi có mẫu đồng ý của phụ huynh có chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp.  Mẫu 
đồng ý này phải có trong hồ sơ tại văn phòng của huấn luyện viên.  

2. Tất cả những người tham gia thể thao phải có một cuộc kiểm tra thể chất trước khi họ được phép  luyện tập 
hoặc chơi trong một môn thể thao.  Hình thức trước khi vật lý và hồ sơ kiểm tra thể chất phải được ghi trong 
hồ sơ trong văn phòng của huấn luyện viên.  Tất cả các thể chất đều tốt cho một năm dương lịch.  Vật lý vào 
hoặc sau ngày 1 tháng 4 sẽ có giá trị cho toàn bộ năm học tiếp theo.  
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3. Nếu một vận động viên không đến trường ít nhất 60% thời gian trong ngày học, bị đình chỉ học, đình chỉ học 
hoặc theo học trường Alternative, họ không đủ điều kiện để chơi trong một trò chơi.  

4. Học sinh rời khỏi khuôn viên trường trong ngày học phải được chính thức "kiểm tra".  
5. Nếu một vận động viên thể hiện sự thiếu kỷ luật tự giác hoặc thái độ kém trong việc thực hiện các cam kết 

của mình đối với chương trình thể thao, anh ta / cô ta sẽ bị đình chỉ tham gia thể thao trong môn thể thao 
cụ thể đó hoặc bất kỳ môn thể thao nào khác trong phần còn lại của mùa giải đó.  

6. Nếu một vận động viên tẩy chay đội vì bất kỳ lý do gì, họ sẽ bị đình chỉ tham gia môn thể thao cụ thể đó 
hoặc bất kỳ môn thể thao nào khác trong phần còn lại của mùa giải đó. 

7. Nếu một vận động viên không đủ điều kiện tại bất kỳ trường nào của Quận Harrison vì bất kỳ lý do gì, bao 
gồm cả các hành động kỷ luật, họ không đủ điều kiện tham gia tại bất kỳ trường nào khác của Quận Harrison.  

8. Một sinh viên phải đủ điều kiện học tập để tham gia điền kinh, tham khảo Quy tắc học thuật.  
9. Nếu một vận động viên bỏ một môn thể thao sau trận đấu mùa giải thường xuyên đầu tiên, anh ta / cô ta 

không đủ điều kiện để tham gia một môn thể thao khác trừ khi có thỏa thuận giữa hai huấn luyện viên có 
liên quan.  

10. Sau khi một vận động viên đã được chọn để tham gia vào một môn thể thao cụ thể trong Học khu Quận 
Harrison, vận động viên chỉ có thể bị sa thải khỏi đội vì những lý do sau: học tập kém, vấn đề kỷ luật và kết 
quả sàng lọc ma túy dương tính.  

11. Hazing hoặc khởi đầu sẽ không được phép và những hành vi như vậy xảy ra có thể dẫn đến đình chỉ hoặc sa 
thải khỏi đội.  

  
THÔNG TIN CHUNG  
  
GIÁ VÉ VÀO CỬA 2018-19 
    
 HCSD Season Pass   Adult Pass $ 60.00   Sinh viên vượt qua $ 20.00 
  Không thể thừa nhận các sự kiện thể thao tại nhà không bao gồm các giải đấu và các trận playoff MHSAA  
 tại D'Iberville HS, Harrison Central HS, West Harrison HS, D'Iberville Middle, North Gulfport, North 
  Woolmarket, và West Wortham.    
  Thẻ nhân viên HCSD (chỉ thừa nhận nhân viên) không bao gồm các giải đấu và vòng playoffs MHSAA  
  Thẻ công dân cao cấp HCSD (từ 65 tuổi trở lên) không bao gồm các giải đấu và vòng playoffs MHSAA  
 District VIII Pass (đã ký và của năm hiện tại, cũng thừa nhận người phối ngẫu) không bao gồm các giải đấu và vòng 
playoffs  MHSAA  
  MHSAA State Pass (thừa nhận một)  
    
 High School Football   General Admission   $6.00 
 TẤT CẢ CÁC HS SPORTS   General Admission   $5.00 
 TẤT CẢ CÁC JUNIOR HIGH SPORTS   General  Admission   $5.00 
  
MHSAA sẽ thiết lập giá nhập học cho tất cả các trò chơi playoff.  Ngoài cấp quận cạnh tranh, chỉ có mhsaa tiểu bang  vượt 
qua sẽ được vinh danh. 
  
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN/HUẤN LUYỆN VIÊN  
    
 Trong việc lựa chọn và phân công giáo viên / huấn luyện viên cho nhiệm vụ giảng dạy và huấn luyện, nỗ lực phải được 
thực hiện để  kiểm soát tổng khối lượng công việc của mỗi người vì rõ ràng là mức độ giảng dạy và tiêu chuẩn thành 
tích của học sinh có thể bị ảnh hưởng xấu nếu có sự mất cân bằng tồn tại trong cả hai lĩnh  vực.  Trong các 
chương trình thể thao cạnh  tranh, chính sách sẽ phân công giáo viên / huấn luyện viên cho các môn thể thao khác 
nhau theo đề nghị của giám đốc thể thao hoặc hiệu  trưởng.    
  
THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ THỂ THAO  
  

1. Thiết bị và vật tư thể thao được mua hàng năm cho chương trình thể thao theo phân bổ ngân sách được hội 
đồng trường phê duyệt.  
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2. Huấn luyện viên phụ trách một môn thể thao cụ thể sẽ chịu trách nhiệm kiểm kê chính xác thiết bị không 
muộn hơn 15 ngày sau khi chính thức đóng cửa môn thể thao đó. 

3. Báo cáo kiểm kê này nên được thực hiện bằng cách sao chép và trên các biểu mẫu được phê duyệt, 1 bản 
sao cho giám đốc thể thao và 1 bản sao cho huấn luyện viên.  

4. Tất cả các thiết bị phải được đấu thầu và mua theo chính sách của hội đồng trường.  KHÔNG CÓ GIAO 
DỊCH MUA SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN MÀ KHÔNG CÓ ĐƠN ĐẶTHÀNG.  Bất kỳ huấn luyện viên nào mua 
hàng mà không có lệnh mua sẽ chịu trách nhiệm thanh toán.   

5. Tất cả các thiết bị và vật tư thể thao phải được lưu trữ và bảo đảm bởi huấn luyện viên trưởng của mỗi môn 
thể thao.  

6. Thiết bị thể thao của trường không được mặc bởi các vận động viên ngoại trừ trong thời gian luyện tập và 
trò chơi.  Điều này có nghĩa là khởi động, áo len, áo sơ mi, giày dép, v.v. không nên mặc ở trường ngoại trừ 
vào những ngày nhận dạng đặc biệt.  

7. CÁC HUẤN LUYỆN VIÊN, HÃY CẨN THẬN VỚI CHÌA KHÓA CỦA BẠN.  
8. Thấy rằng tất cả các thiết bị được chăm sóc tốt và mỗi vận động viên đều được trang bị tốt với thiết bị thích 

hợp.  
  
CHÍNH SÁCH GIẢI THƯỞNG   
  
Bộ Thể thao sẽ cung cấp cho tất cả những người tham gia điền kinh một chứng chỉ (Jr High, Jr Varsity hoặc Varsity).    
Các nhà thư cao cấp cũng sẽ nhận được một giải thưởng cao cấp. Năm danh hiệu cộng với một giải thưởng học thuật 
cho mỗi đội sẽ được cung cấp cho bóng đá và ba danh hiệu cộng với một giải thưởng học thuật cho mỗi đội sẽ được cung 
cấp cho tất cả các môn thể thao khác.   
Nếu câu lạc bộ tăng cường của môn thể thao này không đủ khả năng cho một bữa ăn tiệc, bộ phận thể thao sẽ cung cấp 
một khoản trợ cấp   bữa ăn là $ 7 cho mỗi vận động viên.  Huấn luyện viên có trách nhiệm cung cấp cho Bộ Thể thao 
thông tin cần  thiết  để cung cấp các mặt hàng này. 
  
Những phẩm chất sau đây của hiệu suất đã được giám đốc thể thao và huấn luyện viên phê duyệt trong việc lựa chọn 
người chiến thắng giải thưởng trong cuộc thi thể thao ở trường trung học: 
  

1. Mức độ tham gia trò chơi trong mùa giải hiện tại.  
2. Số năm tham gia thể thao.  
3. Sự phát triển trong tinh thần đồng đội.  
4. Độ tin cậy, cả trong và ngoài sân cỏ.  
5. Thái độ đối với các quy tắc thực hành và đào tạo.  
6. Tinh thần thể thao  
7. Thái độ và hành vi trong lớp học hoặc trong khuôn viên trường.  Nếu hành vi hoặc thái độ của một vận động 

viên giảm xuống dưới tiêu chuẩn được huấn luyện viên của anh ta chấp nhận, anh ta / cô ta sẽ phải từ bỏ 
giải thưởng của mình.  

8. Nếu thiết bị bị mất hoặc không được trả lại sau mùa giải, tất cả các giải thưởng sẽ bị giữ lại cho đến khi thiết 
bị đó được trả lại hoặc thanh toán.  

9. Nếu một cầu thủ bị chấn thương, nó sẽ được để lại theo quyết định của huấn luyện viên cho dù anh ta / cô 
ta có thư hay không.  

10. Để đủ điều kiện nhận thư, người chơi phải là thành viên của đội vào cuối mùa giải thể thao mà anh ta / cô ta 
đang tham gia.  

11. Tất cả các giải thưởng thể thao của trường nên được thực hiện tại một hội nghị trường học hoặc bữa tiệc. 
  
CÂU LẠC BỘ TĂNG CƯỜNG  
  
 Hội đồng Trường Quận Harrison công nhận giá trị của các nhóm hỗ trợ cộng đồng liên quan đến chương trình hoạt động 
của học sinh của Các trường Quận Harrison và khuyến khích sự tham gia của những người quan tâm trong Các Câu lạc 
bộ Tăng cường và các tổ chức khác với mục đích hỗ trợ các hoạt động của học sinh thông qua việc gây quỹ, tăng số 
lượng tham dự, thúc đẩy nhận thức cộng đồng lớn hơn về các chương trình cụ thể,  và phát triển các cách để công nhận 
thành tích xuất sắc của học sinh.  
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Nhận thấy có những lĩnh vực tiềm ẩn bất đồng giữa các Câu lạc bộ Tăng Cường và (các thành viên) chuyên nghiệp chịu 
trách nhiệm về các hoạt động cụ thể của học sinh, Hội đồng rõ ràng đặt trách nhiệm hoàn toàn cho việc phát triển và 
thực hiện các hoạt động của học sinh đối với hiệu trưởng nhà trường và (các nhân viên) được phân công chỉ đạo một 
hoạt động cụ thể, chịu sự chỉ đạo hành chính của giám thị.  Hội đồng rõ ràng phủ nhận với bất kỳ nhóm hỗ trợ nào bất 
kỳ ủy quyền nào về hoạt động và chỉ đạo của bất kỳ hoạt động nào của sinh viên và giới hạn hỗ trợ hỗ trợ đó cho các 
lĩnh vực này: gây quỹ để hỗ trợ các hoạt động được phê duyệt của nhóm, câu lạc bộ hoặc nhóm sinh viên khác; các 
chương trình được thiết kế để nâng cao nhận thức và tham dự các hoạt động của học sinh;  các dự án tập trung vào việc 
ghi nhận thành tích cá nhân và tập thể; và các chương trình được thiết kế để thông báo cho các thành viên về các sự 
kiện và hoạt động sắp tới của nhóm hoặc nhóm sinh viên khác.  Mục đích của học khu là tất cả học sinh trong các chương 
trình thể thao và hoạt động sẽ được đối xử một cách công bằng liên quan đến sự công nhận và giải thưởng.  Để phát 
triển mối quan hệ hài hòa và mang tính xây dựng giữa các nhóm hỗ trợ và ban giám hiệu và nhân viên nhà trường, Câu 
lạc bộ Booster nên làm việc và phối hợp tất cả các hoạt động với hiệu trưởng hoặc người được thiết kế của mình, thảo 
luận về các kế hoạch và hoạt động dự kiến với hiệu trưởng hoặc người được thiết kế trước khi xem xét bởi các thành viên 
chung.  Hiệu trưởng phải có sự chấp thuận bằng văn bản trước để gây quỹ,cho các chương trình khác liên quan đến đóng 
góp cho học sinh, trường học hoặc khu học chánh, hoặc để sử dụng cơ sở vật chất.  Tất cả các quỹ cần thiết cho một dự 
án xây dựng hoặc một dự án thay đổi các tòa nhà hoặc căn cứ phải có sẵn  trước khi hội đồng quản trị phê duyệt cần 
thiết để bắt đầu dự án.  Một bản sao của hiến pháp và luật pháp của mỗi Câu lạc bộ tăng cường hoặc nhóm hỗ trợ phải 
được ghi trong  văn phòng quận và tổ chức phải hoạt động theo các quy tắc được thiết lập trong hiến pháp và luật pháp 
của mình. 
  
CÂU LẠC BỘ TĂNG CƯỜNG – TÀI CHÍNH  
  
Tất cả các câu lạc bộ và tổ chức phải tuân thủ tất cả các thủ tục kế toán được thành lập bởi Các trường QuậnHarrison, 
và tất cả các chi phí liên quan đến đóng góp cho học sinh, trường học và khu học chánh phải được hiệu trưởng phê duyệt.  
Các chính sách sau đây liên quan đến tài chính của Các Câu lạc bộ Tăng cường của Học khu Quận Harrison sẽ có hiệu 
lực: 
  

1. MỖI TỔ CHỨC sẽ tiếp tục có tài khoản kiểm tra và / hoặc tiết kiệm riêng cho khoản tiền gửi của quỹ của 
mình.  Thủ quỹ của tổ chức phải duy trì một bản sao của tất cả các khoản tiền gửi, rút tiền, báo cáo ngân 
hàng và các hồ sơ tài chính khác phù hợp với tài khoản.  Những thông tin như vậy sẽ được sử dụng để chuẩn 
bị một báo cáo tài chính hàng tháng.  

2. Chi tiêu - Tất cả các tài khoản kiểm tra và/ hoặc tiết kiệm của tổ chức phải yêu cầu chữ ký của thủ quỹ của 
tổ chức và ít nhất một cá nhân khác do tổ chức chỉ định, với một người thay thế để ký trong trường hợp 
không có một trong hai.  

3. KHÁC  
A. Mỗi tổ chức sẽ trình bày một báo cáo tài chính hàng tháng cho thành viên của mình, sử dụng các 

mẫu báo cáo do văn phòng kinh doanh của trường cung cấp.  Một bản sao của báo cáo này sẽ được 
nộp cho văn phòng kinh doanh của trường không muộn hơn ngày thứ 15 sau khi kết thúc tháng báo 
cáo.  

B. Hàng năm, thủ quỹ nghỉ hưu phải nộp bản kiểm kê bằng văn bản về thiết bị thuộc sở hữu của tổ 
chức, đưa ra mô tả về thiết bị có số sê-ri hoặc nhận dạng, vị trí và tên của người giám hộ khác.  

C. Tổ chức phải duy trì hàng tồn kho vĩnh viễn các hàng hóa gây quỹ.  
D. Tổ chức sẽ chỉ định một ủy ban kiểm toán từ thành viên của mình.  Ủy ban này sẽ xem xét sổ sách 

và hồ sơ tài chính của thủ quỹ và đưa ra một báo cáo bằng văn bản bao gồm việc kiểm tra trước khi 
chuyển hồ sơ cho các sĩ quan mới được bầu.  

E. Biên bản của tất cả các cuộc họp và hành động của tổ chức sẽ được lưu giữ để xem xét trong khoảng 
thời gian không dưới năm (5) năm.  

  
CHEERLEADERS  
  
Để đủ điều kiện hoạt náo viên, vận động viên phải tuân theo tất cả các quy tắc và quy định theo MHSAA về các yêu cầu 
đủ điều kiện.  Nếu một hoạt náo viên không đến trường ít nhất 60% thời gian trong ngày, bị đình chỉ học hoặc bị đình 
chỉ học,họ không đủ điều kiện để cổ vũ ngày hôm đó. 
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Sinh viên sẽ được các giảng viên đánh giá đầu tiên trong các hạng mục sau: nhiệt tình, kỷ luật tựgiác, hợp tác,nhanh 
chóng và tôn trọng giảng viên và sinh viên.  Một thử nghiệm cuối cùng sẽ được đánh giá bởi một  ủy ban từ bên ngoài 
trường. 
Tất cả phụ huynh và hoạt náo viên phải ký vào một mẫu đơn nói rằng họ hiểu tất cả các quy tắc, quy định và yêu cầu 
của một hoạt náo viên.  Đội cổ vũ nên được bầu từ toàn bộ cơ thể học sinh chứ không phải là cấp lớp chọn lọc. 
  
Để thử  sức cho hoạt náo viên trong Học khu Quận Harrison, một học sinh phải được ghi danh và theo học tại một trường 
học trong Khu học chánh Quận Harrison.  Học sinh phải tuân thủ tất cả các quy tắc và điều kiện theo Hiệp hội hoạt động 
trường trung học Mississippi.   
  
1. Để thử  sức với hoạt náo viên tại trường trung học D'Iberville, học sinh phải được ghi danh và tham dự D'Iberville 
 Trung học, D'Iberville Middle 8 th lớp 8, hoặc North  Woolmarket  8  th. 
2. Để thử  sức cho hoạt náo viên tại trường trung học Harrison Central, học sinh phải được ghi danh và  theo học tại 

trường trung học Harrison Central, lớp trung học North Gulfport Middle 8,hoặc lớptrung học  West Wortham 8.    
3. Để thử  sức với hoạt náo viên tại trường trung học West Harrison, học sinh phải được ghi danh và theo học tại 

trường trung học West Harrison, lớp trung học North Gulfport Middle 8,hoặc lớptrung học  West Wortham 8.  
4. Để thử  sức với hoạt náo viên tại D'Iberville Middle, học sinh phải được ghi danh và tham dự D'Iberville Middle 
5. Để thử  sức cho hoạt náo viên tại North Gulfport 7th/8th  Grade, học sinh phải được ghi danh và tham dự North 

 Gulfport 7th/8th Grade hoặc đang theo học lớp 6  tại một trường trung chuyển North Gulfport (Lyman, Orange 
Grove, Three  Rivers,  BelAire,Crossroads, Pineville, hoặc River Oaks). 

6. Để thử  sức cho hoạt náo viên tại North  Woolmarket  7th/8th  Grade, học sinh phải được ghi danh và tham dự 
 North  Woolmarket  7th/8th Grade hoặc đang theo học lớp 6  tại một trường trung chuyển North Woolmarket  
(North  Woolmarket,  Woolmarket,hoặc RiverOaks).   

7. Để thử  cho hoạt náo viên tại West Wortham 7th/ 8th  Grade, học sinh phải được ghi danh và tham dự West 
 Wortham 7th/8th Grade hoặc được tham dự lớp 6  tại một trường trung chuyển West Wortham (West  Wortham, 
 Saucier, hoặc Lizana).    

   
  
HUẤN LUYỆN - QUY TẮC ĐẠO ĐỨC  
  
Khi trở thành một thành viên của nghề huấn luyện, một người có nghĩa vụ và trách nhiệm nhất định đối với môn thể thao 
này, với người chơi và các huấn luyện viên đồng nghiệp của mình.  Điều quan trọng là mỗi thành viên trong nghề phải 
liên tục nhận thức được những nghĩa vụ và trách nhiệm này, đến cuối cùng rằng huấn luyện vẫn là một lời kêu gọi danh 
dự, và mỗi thành viên tự hành xử theo cách duy trì phẩm giá và sự đứng đắn của nghề nghiệp của mình.  Trong mối 
quan hệ của mình với các cầu thủ dưới sự chăm sóc của mình, huấn luyện viên nên luôn  nhận thức được ảnh hưởng to 
lớn mà anh ta / cô ta sử dụng cho tốt hay xấu.  Cha mẹ giao phó tài sản thân yêu nhất của họ cho các huấn luyện viên, 
và các huấn luyện viên, thông qua ví dụ của riêng họ, phải luôn chắc chắn rằng những người trẻ tuổi đã chơi dưới quyền 
anh ấy / cô ấy là những cá nhân tốt hơn và tử tế hơn vì đã làm như vậy.  Huấn  luyện viên không bao giờ nên đặt giá trị 
của một chiến thắng lên trên việc thấm nhuần những lý tưởng mong muốn cao nhất và đặc điểm tính cách trong các cầu 
thủ của mình.  Sự an toàn  và phúc lợi của người chơi phải luôn luôn là ưu tiên hàng đầu trong tâm trí của anh ấy / cô 
ấy, và họ không bao giờ được hy sinh vì bất kỳ uy tín cá nhân hoặc vinh quang ích kỷ nào. 
  
Khi dạy một môn thể thao, huấn luyện viên phải nhận ra rằng có một số quy tắc nhất định được thiết kế để bảo vệ người 
chơi và cung cấp các tiêu chuẩn chung để xác định người chiến thắng và người thua cuộc.  Bất kỳ nỗ lực nào để đánh 
bại các quy tắc này, lợi dụng không công bằng đối thủ hoặc dạy hành vi phi thể thao có chủ ý đều không có chỗ trong 
điền kinh, cũng như không có bất kỳ huấn luyện viên nào phạm tội dạy như vậy về bất kỳ quyền nào tự gọi mình là huấn 
luyện viên.  Huấn luyện viên nên làm  gương cho chiến thắng mà không khoe khoang và thua mà không cay đắng.  Một 
huấn luyện viên tự hành xử theo các nguyên tắc này không cần phải sợ thất bại, vì trong phân tích cuối cùng, thành công 
của một huấn luyện viên có thể được đo lường bằng sự tôn trọng mà anh ta / cô ta đã kiếm được từ các cầu thủ và đối 
thủ của chính mình.  
  
Những phẩm chất thiết yếu mong muốn ở các huấn luyện viên là SỰ TRUNG THỰC và LIÊM CHÍNH.  Các huấn luyện viên 
có hành vi phản ánh hai đặc điểm này  sẽ mang lại tín dụng cho nghề huấn luyện, cho môn thể thao cụ thể của họ và 
cho chính họ.  Chỉ    thông qua hành vi như vậy, nghề nghiệp mới có thể kiếm được và duy trì vị trí chính đáng của nó 
trong chương trình giáo dục của chúng tôi và đóng góp đầy đủ cho lối sống của người Mỹ.    
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1. Không có thành viên nào của đội ngũ giảng dạy / huấn luyện viên được sử dụng thuốc lá trên các cơ sở của 

trường hoặc trước sự hiện diện của các vận động viên.  
2. Ngôn ngữ thích hợp sẽ chiếm ưu thế trong mọi tình huống, cả bởi huấn luyện viên và cầu thủ.  
3. HÀNH VI TRÊN SÂN - Chúng tôi là huấn luyện viên thường trở nên quá phấn khích trong thời gian nóng của 

một cuộc thi.  Chúng ta phải thể hiện ví dụ về tinh thần thể thao tốt mà chúng ta đang cố gắng dạy.  Bảo vệ 
quyền của bản thân và nhóm của bạn mọi lúc,nhưng đừng làm quá sự khác biệt của bạn với các quan chức.  
Không bao giờ tham gia vào một cuộc trao đổi với khán giả trong cuộc thi.  Hãy nhớ rằng đôi mắt của tất cả 
các sinh viên, khán giả và đội của bạn luôn ở bên bạn.  Hãy kín đáo khi khiển trách một vận động viên trước 
mặt bạn bè hoặc khán giả của mình.  

4. QUAN HỆ GIẢNG VIÊN - Huấn luyện viên và các mối quan hệ giáo viên đồng nghiệp nên tích cực mọi lúc.  
Giáo viên lớp học cũng háo hức như bạn để thấy các cá nhân thành công.  Nếu một trong những người chơi 
của bạn gặp khó khăn trong một lớp học cụ thể, bạn nên cố gắng hỗ trợ học sinh và giáo viên giải quyết các 
vấn đề.  Tiếp xúc với học sinh và giáo viên phải một cách chuyên nghiệp, đạo đức.  

5. Quan hệ báo chí - Các phóng viên tin tức sẽ liên lạc với bạn theo thời gian.  Hãy chắc chắn rằng bạn có nghĩa 
là những gì bạn nói - họ sẽ trích dẫn bạn. Cẩn thận, tuyên bố bạn đưa ra thường có thể cứu bạn và người 
chơi của bạn, cũng như trường học, bối rối.  

6. CẮT VÀ BỎ - Cắt sẽ được thực hiện theo quyết định của huấn luyện viên.  Một hội nghị nên được tổ chức với 
tất cả các sinh viên để được cắt khỏi một đội sau khi thử nghiệm để  khuyến khích học sinh thử lại và để 
tránh các mối quan hệ kém.  Cắt chỉ nên được thực hiện trong những môn thể thao mà nó là thực sự cần 
thiết.  Bất kỳ học sinh nào bỏ học môn thể thao đều có nghĩa vụ trao đổi với huấn luyện viên liên quan.  Huấn 
luyện viên nên làm hết sức mình để khuyến khích điều này.  

7. Các huấn luyện viên sẽ không loại bỏ các đội khỏi khu vực chơi cho đến khi cuộc thi kết thúc.  Một khi một 
cuộc thi được bắt đầu, nó nằm trong sự kiểm soát của các quan chức.  

  
HUẤN LUYỆN - THÔNG TIN CHUNG  
  

1. Huấn luyện phòng khám – huấn luyện viên có thể được hỗ trợ tài chính để giúp tham dự các phòng khám.  
Huấn luyện viên có thể được hoàn trả khi họ nộp biên lai của mình.  
A. Giải phóng mặt bằng phải được nhận từ giám đốc thể thao trước khi tham dự các phòng khám với chi 

phí học tập.  
B. HCSD không cung cấp nghỉ phép chuyên nghiệp cho các phòng khám huấn luyện.  
C. Phí MAC có thể không được bao gồm trong biên lai chi phí từ phòng khám.  

2. Huấn luyện viên được yêu cầu phải có mặt tại tất cả các trò chơi cho môn thể thao mà họ huấn luyện, trừ khi 
trường hợp khẩn cấp ra lệnh khác, bạn phải có một sự thay thế đủ điều kiện.  

3. Huấn luyện viên nên có kiến thức chính xác về các quy tắc và thủ tục liên quan đến chấn thương thể thao.  
4. Mỗi huấn luyện viên trưởng sẽ được đánh giá hàng năm bởi hiệu trưởng và giám đốc thể thao của mình.  Mỗi 

trợ lý huấn luyện viên nên được đánh giá hàng năm bởi huấn luyện viên trưởng của môn thể thao cụ 
thểcủamình.  Việc đánh giá và đề xuất liên quan đến việc tái tuyển dụng làm huấn luyện viên nên được đệ 
trình lên giám đốc thể thao.  

5. Phiếu chi phí sẽ được trả lại cho văn phòng giám đốc thể thao không muộn hơn 5 ngày sau chuyến đi.  
6. Sẽ không có thực hành chủ nhật ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.  
7. Tất cả các dự án huy động vốn trước tiên phải được hiệu trưởng phê duyệt.  Tất cả các huấn luyện viên phải 

nhận được tất cả các dự án kiếm tiền vào quỹ hoạt động thể thao đó.  Phân phối tiền thích hợp sẽ được trao 
cho huấn luyện viên theo yêu cầu từ hiệu trưởng.  

8. Phòng tập thể dục không nên được để mở để sử dụng bởi các nhóm bên ngoài trừ khi huấn luyện viên đích 
thân giám sát và đóng cửa các phòng tập thể dục.  

9. Việc sử dụng các cơ sở thể thao phải được giám đốc thể thao và hiệu trưởng của trường giải tỏa.  
10. Mỗi huấn luyện viên dự kiến sẽ có kiến thức và hiểu biết đầy đủ về Sổ tay quy tắc và quy định của Hiệp hội 

hoạt động trường trung học Mississippi cũng như các quy định và chính sách của Học khu Quận Harrison.   
11. Tất cả các huấn luyện viên trưởng trường trung học phải là thành viên của MHSAA.  
12. Mỗi huấn luyện viên sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng tất cả các vận động viên thể hiện hành vi vượt ra 

ngoài sự trách móc trong lớp học và trong khuôn viên trường.  Huấn luyện viên nên làm việc chặt chẽ và hợp 
tác với giáo viên hiệu trưởng và lớp học để thúc đẩy trong vận động viên loại lãnh đạo và thái độ tốt nhất.  
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13. Nếu một người được tuyển dụng làm huấn luyện viên / giáo viên, anh ta / cô ta sẽ không được phép từ chức 
khỏi một nhiệm vụ huấn luyện và giữ lại vị trí giảng dạy trừ khi nhiệm vụ huấn luyện có thể được chuyển 
sang vị trí giảng dạy khác.  Nếu một nhân viên được tuyển dụng làm cả huấn luyện viên / giáo viên và không 
được khuyến khích cho việc tái thất nghiệp như một giáo viên, công việc của họ sẽ bị chấm dứt.  Các vị trí 
này sẽ được coi là không thể tách rời trong các vấn đề cắt giảm nhân viên, khuyến nghị cho thất nghiệp và 
chấm dứt công việc.  

  
HUẤN LUYỆN - TIÊU CHÍ ĐỂ BỔ SUNG HUẤN LUYỆN  
  

1. Thời gian của mùa giải vượt quá thời hạn hợp đồng giáo viên được xác định bởi chính quyền.  
2. Độ dài của mùa giải sau ngày học trong thời gian hợp đồng giáo viên do chính quyền quy định.  
3. Chuẩn bị lập kế hoạch, sự phức tạp của nhiệm vụ trong một môn thể thao, số lượng người tham gia, số lượng 

trợ lý, yếu tố trách nhiệm / thương tích, du lịch và số lượng các cuộc thi theo lịch trình, chăm sóc, kiểm kê và 
trách nhiệm giải trình của thiết bị là tất cả các yếu tố trách nhiệm chính. 

4. Kinh nghiệm dựa trên kinh nghiệm thực tế với tư cách là một huấn luyện viên, không phải là một giáo viên.  
5. Ngày hợp đồng được thiết lập bởi Giám đốc.  
6. Mức tăng hàng năm không phải là tự động mà dựa trên nhiều năm kinh nghiệm và sự đánh giá, chấp thuận 

của Giám đốc Điền kinh.  
  
PHÍ SỬ DỤNG CƠ SỞ  
  
  Phí sử dụng các cơ sở thể thao HCSD có thể được miễn khi:  
  

1. Bất kỳ trại hoặc phòng khám nào được tài trợ bởi câu lạc bộ tăng cường như một người gây quỹ với các huấn 
luyện viên tình nguyện thời gian và chuyên môn của họ.  

2. Bất kỳ trại hoặc phòng khám nào không có lệ phí cho các sinh viên tham gia.  
3. Bất kỳ trại hoặc phòng khám nào mà các huấn luyện viên đang tình nguyện thời gian và chuyên môn của họ 

và lợi nhuận được chỉ định vì lợi ích của chương trình thể thao.   
    
  Học phí sẽ được trả cho trường chủ nhà khi:  
  

1. Bất kỳ trại hoặc phòng khám nào nơi các sinh viên tham gia bị tính phí và huấn luyện viên của trường hoặc 
những người khác nhận được tiền lương để tổ chức sự kiện.    

2. Bất kỳ trại hoặc phòng khám nào được tài trợ bởi bất kỳ cơ quan nào không phải là một phần của HCSD.  
  
  Tất cả các yêu cầu sử dụng cơ sở vật chất phải được giám thị hoặc hội đồng trường chấp thuận.  
  
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - GIÁM ĐỐC ĐIỀN KINH  
  
Giám đốc Thể thao sẽ phục vụ như một nhân viên điều phối cho hiệu trưởng, giáo viên / huấn luyện viên và nhân viên 
hành chính nói chung,  cho việc tổ chức và hoạt động của tất cả các chương trình giáo dục thể chất và thể thao trong 
Khu học chánh quận Harrison. 

  
Các chương trình này như sau: Chương trình giáo dục thể chất ở tất cả các cấp học.  D'Iberville HS, Harrison Central  HS, 
và West Harrison HS, D'Iberville Middle, North Gulfport Middle, North  Woolmarket  Middle, và West Wortham Middle 
Schools interscholastic. 

  
  Nhiệm vụ của giám đốc thể thao như sau:  
  

1. Phối hợp và lên lịch các sự kiện cạnh tranh để tránh xung đột trong việc sử dụng các cơ sở thể thao và đảm 
bảo sử dụng tốt nhất.  

2. Phối hợp sử dụng cơ sở vật chất cho tất cả các môn thể thao.  
3. Phối hợp lịch thi đấu thể thao để họ không xung đột với lịch thi, v.v.  
4. Bảo trì và chăm sóc trực tiếp các cơ sở được thiết kế cho các hoạt động thể thao.  
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5. Phối hợp kiểm kê thiết bị thể thao và tư vấn cho giáo viên / huấn luyện viên về việc trưng dụng thiết bị mới.  
6. Xử lý yêu cầu vận chuyển cho các sự kiện thể thao, thanh toán của các quan chức, bảo lãnh trò chơi và cho 

các chi phí khác liên quan đến chương trình thể thao.  
7. Chuẩn bị ngân sách cho chương trình thể thao trong các trường tương ứng được nộp cho trợ lý giám đốc 

nhân sự và tài chính.  
8. Quảng cáo và chuẩn bị hồ sơ dự thầu thiết bị và các vật tư khác được sử dụng trong các chương trình giáo 

dục thể thao và thể chất.  
9. Bán vé trực tiếp cho tất cả các cuộc thi thể thao mà nhập học được tính phí.  
10. Gửi các báo cáo như vậy có thể được yêu cầu bởi người quản lý kinh doanh để đảm bảo kế toán và kiểm toán 

đúng đắn của các quỹ thể thao.  
11. Sắp xếp để thanh toán cho tất cả các công nhân tham gia vào các cuộc thi thể thao.  
12. Đưa ra các khuyến nghị cho hiệu trưởng về việc sử dụng nhân viên chuyên nghiệp bao gồm các khuyến nghị 

của huấn luyện viên.  
13. Công bố thông tin liên quan đến doanh số bán vé, lịch trình, v.v. từ văn phòng giám đốc thể thao.  
14. Lên lịch tất cả các môn thể thao liên ngành phối hợp với các huấn luyện viên trưởng của các môn thể thao 

khác nhau.  
15. Giữ một hồ sơ đầy đủ của tất cả các biên lai trong điền kinh.  Bất kỳ biên lai thể thao nào cũng phải thông 

qua văn phòng thể thao.  
16. Sắp xếp thực phẩm, chỗ ở và phương tiện đi lại cho tất cả các đội thể thao cả trong và ngoài thị trấn.  
17. Chịu trách nhiệm đảm bảo nhân sự đầy đủ cho hoạt động và quản lý trò chơi của tất cả các môn thể thao 

như người bán vé, người bán vé, cảnh sát, phân công hộp báo chí và các quan chức trò chơi.  
18. Chỉ đạo và tổ chức tất cả các cuộc họp đường đua trung học cơ sở và cao cấp.  
19. Chịu trách nhiệm về một chức năng vào cuối năm tôn vinh tất cả các vận động viên không có câu lạc bộ tăng 

cường.  
20. Cấp phép phát sóng các sự kiện thể thao cũng như thực hiện các bài tập cho không gian phát sóng.  
21. Biên soạn cẩm nang thể thao để thiết lập các quy tắc và quy định cho tất cả các môn thể thao địa phương.  
22. Chịu trách nhiệm cùng với huấn luyện viên trưởng cho tất cả các yêu cầu bảo hiểm thể thao và các hình thức 

cung cấp thông tin cho phụ huynh.  
23. Tổ chức với các bác sĩ địa phương một thời gian, địa điểm và ngày cho thể chất hàng năm cho tất cả các vận 

động viên.  
24. Đánh giá từng huấn luyện viên trưởng hàng năm khi kết thúc mùa giải thể thao của mình.  
25. Chuẩn bị và trình bày báo cáo tài chính hàng năm, ngân sách và giá vé nhập học được đề xuất liên quan đến 

các sự kiện thể thao để hội đồng trường phê duyệt.  
26. Thấy rằng tất cả các chương trình thể thao tuân thủ Đạo luật Cải cách Giáo dục và đảm bảo rằng tất cả các 

vận động viên sinh viên đều có cơ hội giáo dục tốt nhất được cung cấp cho họ. 
27. Đưa ra các đề xuất và khuyến nghị liên quan đến thay đổi bổ sung huấn luyện.  

  
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO  
  

1. VỊ TRÍ - Giải thích hành chính các yêu cầu cơ bản cho tất cả các vị trí huấn luyện.  
2. TRÁCH NHIỆM - Ngoài các trách nhiệm được liệt kê bởi các huấn luyện viên trưởng khác nhau, mỗi người 

được yêu cầu quản lý chương trình dưới sự giám sát của giám đốc thể thao.  Huấn luyện viên cũng phải chịu 
trách nhiệm về các nhiệm vụ bình thường được giao cho một cuộc thi liên quan huấn luyện khác vì sức khỏe.  
và sự an toàn của các cầu thủ, quan hệ liên trường, trinh sát, thông báo cho các cầu thủ liên quan đến các 
quy tắc đủ điều kiện, chăm sóc thiết bị và đạo đức chung liên quan đến huấn luyện. 

3. Tất cả các thành viên của ban huấn luyện nên xem xét việc giảng dạy tính cách, kỷ luật tự giác, tôn trọng, 
trung thực, trách nhiệm và hy sinh cũng quan trọng như chiến thắng.  

  
Các huấn luyện viên nên cố gắng giành chiến thắng mọi lúc,nhưng không phải với chi phí chấn thương cho một vận động 
viên hoặc bằng cách phá vỡ bất kỳ quy tắcnào.   Mỗi huấn luyện viên nên cung cấp cho người tham gia với mong muốn 
to lớn để giành chiến thắng.  Mỗi thành viên của nhân viên cho dù, huấn luyện viên trưởng hoặc trợ lý, nên được dành 
riêng cho công việc.  Những giờ dài và các tình huống căng thẳng là để  được quan tâm đến một chương trình thể thao 
thành công tổng thể, không chỉ với các môn thể thao mà anh ấy hoặc cô ấy đang huấn luyện.  Một  tình huống  hòa hợp 
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và hợp tác nên tồn tại giữa các nhân viên thể thao, giữa nhân viên và giảng viên, và giữa nhân viên và cộng đồng.  Các 
nhân viên thể thao nên hợp tác đầy đủ với các phương tiện truyền thông khác nhau.  
  
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - HUẤN LUYỆN VIÊN TRƯỞNG TẤT CẢ CÁC MÔN THỂ THAO  
  

1. Huấn luyện viên sẽ phục vụ dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng các trường tương ứng của họ. 
2. Các huấn luyện viên sẽ chịu trách nhiệm trước giám đốc thể thao về nhiệm vụ và trách nhiệm huấn luyện 

tổng thể của họ.  
3. Công khai là điều bắt buộc đối với bộ phận thể thao của chúng tôi.  Trách nhiệm của các huấn luyện viên là 

cung cấp tin tức liên quan đến tiến bộ trong thực tế, chuẩn bị viết trước trận đấu,  báo cáo các màn trình 
diễn cá nhân và đưa ra kết quả trò chơi của môn thể thao liên quan. 

4. Chịu trách nhiệm cá nhân về việc huấn luyện và điều hòa triệt để tất cả các sinh viên cho môn thể thao của 
mình.  

5. Chịu trách nhiệm cá nhân về việc đặt ra và thực hiện các quy tắc đào tạo cho đội của mình.  
A. Thư gửi cho phụ huynh vào đầu mùa giải giải thích các quy tắc và sự giúp đỡ và hợp tác của họ sẽ làm 
bao nhiêu để giữ cho đội hình ở trong tình trạng thể chất hàng đầu. 
B. Thư gửi cho phụ huynh sau mùa giải đã kết thúc cảm ơn họ vì sự hợp tác và quan tâm đến sự phát triển 
của con trai / con gái của họ. 

6. Chịu trách nhiệm cá nhân về trang phục, hành động, hành vi của đội trong các trò chơi, buổi tập luyện, 
chuyến đi, phòng thay đồ hoặc trong bất kỳ dịp nào mà nhân viên thể thao của họ tham gia với tư cách là  
một đội đại diện cho trường học của mình. 

7. Hành xử bản thân để anh ấy / cô ấy sẽ ở trên những lời chỉ trích mọi lúc. 
8. Chịu trách nhiệm cá nhân trong các chuyến đi để duy trì sự giám sát chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.  

Giám sát các đội có thể là một vấn đề đơn giản nếu nhiệm vụ được giao như nhau cho các trợ lý huấn luyện 
viên trước chuyến đi.  

9. Chịu trách nhiệm cá nhân về việc chăm sóc thiết bị sau các cuộc thi, giám sát phòng thay đồ, trước và sau 
khi tập luyện và các trận đấu, nhà và sân khách.  

10. Thấy rằng tất cả các chàng trai / cô gái ra ngoài cho môn thể thao của mình có một kiểm tra thể chất, mẫu 
đồng ý của phụ huynh đã ký và giải phóng mặt bằng đủ điều kiện cho cuộc thi giữa các hiệp hội.  

11. Lập một bảng danh sách của đội hình hoàn chỉnh cho giám đốc thể thao và điều phối viên đủ điều kiện. 
12. Chọn người quản lý sinh viên và đào tạo họ về nhiệm vụ của họ trong các chuyến đi, buổi thực hành và trò 

chơi. 
13. Hướng dẫn đội hình của mình về việc chăm sóc đúng cách thiết bị của họ trên sân, trong phòng thay đồ và 

trong các chuyến đi. 
14. Thu thập và kiểm kê thiết bị ngay khi kết thúc mùa giải. 
15. Cung cấp một hệ thống trao "thư hoặc giấy chứng nhận" đủ ngắn gọn để không thành viên nào trong nhóm 

có thể cảm thấy mình bị phân biệt đối xử.  Giải thích các tiêu chí cho đội khi khai mạc mùa giải.  
16. Mỗi huấn luyện viên phải thiết lập tính đủ điều kiện của một vận động viên trước khi luyện tập và / hoặc tham 

gia vào bất kỳ môn thể thao nào.   
17. Mỗi huấn luyện viên phải cung cấp tất cả các giấy tờ cần thiết cho điều phối viên đủ điều kiện cho trường của 

mình để đảm bảo đủ điều kiện cho vận động viên.  
18. Giả sử một sự lãnh đạo mạnh mẽ trong việc chỉ đạo các trợ lý của mình.  Không có nghi ngờ gì về việc ai chịu 

trách nhiệm cho việc điều hành thành công đội của mình.  
19. Quan tâm cá nhân đến học sinh và các vấn đề của họ; Tư vấn bất cứ khi nào và bất cứ khi nào cần thiết. 
20. Phát huy tinh thần và tinh thần đồng đội.  Nhấn mạnh những lợi ích thu được từ cuộc thi thể thao lành mạnh. 
21. Không được điều hành các trò chơi hoặc cuộc thi hoặc tổ chức bất kỳ công việc nào khác hoặc cho phép trợ 

lý làm như vậy nếu nó đưa anh ta / cô ấy hoặc trợ lý đi trong khi luyện tập hoặc trò chơi.  
22. Tất cả các yêu cầu của huấn luyện viên về công việc được thực hiện trên sân hoặc trong các tòa nhà phải 

được viết bằng văn bản cho giám đốc thể thao, người sẽ tham khảo ý kiến của các cơ quan chức năng thích 
hợp để phê duyệt.  

23. Minh họa tinh thần thể thao tốt bằng cách tuân thủ các quy tắc của cả hành vi chơi và lịch sự của các mối 
quan hệ con người. 

24. Hợp tác đầy đủ với giám đốc thể thao để chương trình thể thao được dán nhãn là một "hệ thống hiệu quả".  
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25. Hãy có trách nhiệm để thấy rằng mọi chấn thương đều được chăm sóc đúng cách và các cầu thủ bị thương 
không được sử dụng.  

26. Tuân thủ tất cả các chính sách và hướng dẫn được quy định trong Sổ tay thể thao quận Harrison. 
27. Khuyến khích các vận động viên thi đấu trong các môn thể thao khác, không bao giờ ngăn cản một vận động 

viên thi đấu. 
28. Tiến hành trong phòng khám dịch vụ trong mùa giải với nhân viên và huấn luyện viên trung học cơ sở. 
29. Mỗi huấn luyện viên trưởng sẽ được đánh giá hàng năm bởi hiệu trưởng và giám đốc thể thao.  

  
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - TRỢ LÝ HUẤN LUYỆN VIÊN  
  

1. Các trợ lý huấn luyện viên sẽ phục vụ dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng các trường tương ứng của họ.  
2. Các trợ lý huấn luyện viên sẽ chịu trách nhiệm trước huấn luyện viên trưởng về nhiệm vụ huấn luyện và các 

trách nhiệm khác.  
3. Hành xử bản thân để anh ấy / cô ấy sẽ ở trên những lời chỉ trích mọi lúc.  
4. Chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện trách nhiệm của mình tại tất cả các buổi tập / trò chơi.  
5. Không ngừng tìm cách cải thiện phương pháp giảng dạy của mình.  
6. Tất cả các trợ lý huấn luyện viên sẽ được phân công các lĩnh vực trách nhiệm cụ thể.  Một số trong những 

lĩnh vực này là - Thiết bị, Phòng đào tạo, Thiết bị thực hành, Nghiên cứu phim, Phòng trọng lượng, giặt ủi và 
các nhiệm vụ khác nhau.  

7. Mỗi trợ lý huấn luyện viên sẽ được đánh giá hàng năm bởi huấn luyện viên trưởng của môn thể thao cụ 
thểcủamình. 
  

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - QUẢN TRỊ VIÊN TRÒ CHƠI  
  
MHSAA yêu cầu mỗi trường chủ nhà phải có một quản trị viên trò chơi phụ trách mỗi cuộc thi thể thao.   Hiệu trưởng của 
mỗi trường là lên kế hoạch đúng đắn cho các quản trị viên trò chơi có mặt tại tất cả các cuộc thi tại nhà.   Việc sử dụng  
kế hoạch sự kiện thích hợp, hy vọng, sẽ đảm bảo việc tổ chức thành công sự kiện.    
  

1. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN - Nhân viên làm việc tại Học khu Harrison Co..  
2. BÁO CÁO - Hiệu trưởng và / hoặc Giám đốc thể thao 
3. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC - Giám sát các sự kiện thể thao tại nhà / sân khách với sự nhấn mạnh vào các sự kiện 

trước, trong và sau các hoạt động trò chơi.  
4. ĐÁNH GIÁ - Hiệu quả thực hiện công việc này sẽ được đánh giá hàng năm theo quy định của chính sách của 

hội đồng quản trị về đánh giá nhân sự chuyên môn.  
5. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN - Hoạt động như người kiểm soát đám đông, di chuyển trong khu vực mà họ là 

để giám sát, đảm bảo rằng kế hoạch an ninh trong hồ sơ với MHSAA được tuân thủ nghiêm ngặt, chịu trách 
nhiệm về các nhiệm vụ được giao bởi Hiệu trưởng và / hoặc Giám đốc thể thao, tức là vé, cổng và nhân viên 
bán vé, đội ngũ thăm viếng, ban nhạc và hoạt náo viên, thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm khác như 
Giám đốc thể thao có thể giao.  

  
Trước bất kỳ cuộc thi varsity nào, quản trị viên trò chơi được yêu cầu tiến hành một cuộc họp trước trận đấu với các quan 
chức trò chơi,an ninh và cả huấn luyện viên trưởng.  Mục đích của cuộc họp này là để đảm bảo rằng tất cả các cá nhân 
hiểu vai trò của họ trong cuộc thi thể thao.  Họ nên hiểu mức độ hành vi dự kiến mà mỗi người là  hiển thị. 

  
THÔNG TIN Y TẾ  
  
1. Trách nhiệm của cha mẹ  

A. Phụ huynh phải nộp đơn yêu cầu bảo hiểm cho chấn thương thể thao.  
B. Phụ huynh có trách nhiệm nhận các mẫu đơn yêu cầu bồi thường từ văn phòng nhà trường và đưa họ đến 

bệnh viện, bác sĩ và phòng cấp cứu.  
2. Sơ tán khẩn cấp cho người bị thương  

A. Gọi xe cứu thương và hướng dẫn họ sơ tán người tham gia bị thương đến bệnh viện gần nhất hoặc  bệnh 
viện do cha mẹ chỉ định. 

B. Gửi một huấn luyện viên hoặc huấn luyện viên thể thao đến bệnh viện với cầu thủ bị thương.  
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C. Thông báo cho phụ huynh về thương tích và hành động đã được thực hiện. Sử dụng sự thận trọng trong vấn 
đề này; cố gắng không  báo động cha mẹ; lạc quan và kỹ lưỡng trong việc đưa ra thông tin chính xác.  
Đây là một công việc cho một  huấn luyện viên; Không phải là sinh viên, người quản lý hay huấn luyện 
viên. 

D. Vài ngày sau chấn thương, một cuộc gọi điện thoại hoặc thăm viếng nhà cá nhân là phải.  Không bao giờ 
 cho phép một cầu thủ cảm thấy mình bị lãng quên do chấn thương. 

E. Một báo cáo chi tiết bằng văn bản sẽ được gửi đến giám đốc thể thao / hiệu trưởng, về vụ tai nạn.  
3. Mỗi cầu thủ trong bóng đá được yêu cầu đeo một ống ngậm trong thực hành và các trò chơi.  Mỗi vận động viên được 

yêu cầu         sử dụng tất cả các thiết bị bảo vệ liên quan đến môn thể thao đó.  
  

  
CÔNG KHAI  
  

1. Huấn luyện viên phụ trách mỗi đội sẽ chịu trách nhiệm chính về việc công khai về đội hình của mình.  Điều 
này bao gồm các báo cáo trước trò chơi,  câu chuyện trò chơi, v.v. 

2. Để đảm bảo thể thao của bạn công khai đầy đủ giữa các học sinh trung học, chúng tôi yêu cầu bạn đưa ra 
thông báo rằng bạn muốn được đọc cho học sinh ít nhất 30 phút trước khi thông báo được đọc. 

3. Tin tức liên quan đến việc bán vé, lịch trình, v.v. sẽ đến từ văn phòng giám đốc thể thao.  
  

QUY TRÌNH AN TOÀN CHO ĐIỀN KINH  
  
  Một phần lớn các chấn thương trong điền kinh là do:  
1. Thiết bị hoặc cơ sở vật chất bị lỗi hoặc không đầy đủ.  
2. Thiếu kiến thức hoặc kỹ năng của người tham gia.  
3. Lãnh đạo kém.  
4. Bản chất của trò chơi.  

  
 Trách nhiệm của tất cả chúng ta là thực hiện  mọi biện pháp có thể để giảm thiểu số lượng và mức độ  nghiêm trọng 
của các chấn thương liên quan đến thể thao.  Điều bắt buộc là các quy trình an toàn sau đây phải được tuân thủ 
nghiêm ngặt:    
  
1. Xác định rằng các cơ sở vật chất là an toàn và không có mối nguy hiểm.  
2. Cung cấp dịch vụ chăm sóc sơ cứu ngay lập tức cho tất cả các chấn thương bất kể chúng có thể xuất hiện nhỏ như 

thế nào.  
3. Xác định rằng những người tham gia đang ở trong tình trạng thể chất đầy đủ cho hoạt động mà họ tham gia.  
4. Cung cấp cho người tham gia các nguyên tắc cơ bản cần thiết cho môn thể thao mà họ đang tham gia.  
5. Trong bóng đá, việc giảng dạy, cũng không sử dụng, xử lý giáo cũng như chặn đầu sẽ không được phép.  
6. Nghỉ nước thường xuyên.  
7. Hoãn hoặc hủy các cuộc thi thể thao hoặc các buổi tập bất cứ khi nào chơi hoặc điều kiện tập luyện không an toàn, 

đặc biệt là trong thời gian sét. 
8. Thông báo cho giám đốc thể thao và các quan chức khi xảy ra thay đổi hoặc hủy bỏ các sự kiện thể thao. 

  
THỂ THAO  
  
Chương trình điền kinh liên cấp ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông là một phần mở rộng của chương trình 
giáo dục.   Trong việc cung cấp những kinh nghiệm giáo dục này, những người có trình độ được sử dụng để phục vụ 
trong khả năng kép  như giáo viên và huấn luyện viên.  Dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng và giám đốc thể thao, nhân sự  
được lựa chọn, những người không chỉ có đủ điều kiện để đào tạo và giám sát học sinh trong các môn thể thao cạnh 
tranh, mà còn được chuẩn bị chuyên nghiệp như giáo viên.  Do đó, sinh viên tham gia chương trình thể thao cạnh tranh 
dưới sự chỉ đạo của một người có thẩm quyền thực hiện phán quyết chuyên nghiệp, nơi lợi ích tốt nhất của thanh niên 
sẽ được phục vụ. 
  
  Chương trình thể thao cạnh tranh cho các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông như sau:  
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  Junior High - Bóng chày, Bóng rổ, Cổ vũ, Xuyên quốc gia, Bóng mềm sân nhanh, Bóng đá, Bóng đá, Điền kinh,  
  Bóng chuyền  

  
 Cao cấp cao cấp - Bắn cung, Bóng chày, Bóng rổ, Bowling, Cheerleading, Cross Country, Đội khiêu vũ, Bóng đá, Golf, Cử 
tạ,Bóng đá, Bóng mềm - Sân chậm và Bóng mềm sân nhanh, Bơi lội, Tennis, Điền kinh và Bóng chuyền  

    
YÊU CẦU VỀ TINH THẦN THỂ THAO NGÔI SAO  
  
 Mỗi trường là thành viên của MHSAA được yêu cầu phải trải qua chương trình Star Sportsmanship.  Dưới đây   là yêu 
cầu đã được MHSAA thông qua: 
  

1. Huấn luyện viên, vận động viên sinh viên, hoạt náo viên và những người tham gia khiêu vũ trong các môn 
thể thao trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ được yêu cầu hoàn thành chương trình trực tuyến Star 
Sportsmanship được xác nhận bởi MDE, MAC và MHSAA. 

2. Đó sẽ là trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng của mỗi môn thể thao để đảm bảo  rằng sinh viên / vận 
động viên và trợ lý huấn luyện viên của đội mình hoàn thành chương trình Star Sportsmanship. 
A. Huấn luyện viên và học sinh trung học cơ sở và trung học cơ sở phải hoàn thành Chương trình Ngôi sao 

trước khi mùa giải thể thao của họ kết thúc.  
B. Huấn luyện viên và học sinh trung học phải hoàn thành Chương trình Ngôi sao trước khi trận đấu sau 

mùa giải bắt đầu trong môn thể thao của họ.  
3. Danh sách star sportsmanship của các đội trung học tham gia playoffs sẽ được kiểm tra cùng với các danh 

sách đủ điều kiện playoff bắt buộc được chuyển đến bởi các trường tham gia.  Các trường star sportsmanship 
sẽ được thông báo trước cuộc thi playoff đầu tiên của huấn luyện viên và cầu thủ chưa hoàn thành chương 
trình.  
A. Huấn luyện viên trưởng trường trung học sẽ không được phép tham gia thi đấu sau mùa giải cho đến khi 

tất cả các cầu thủ và trợ lý huấn luyện viên hoàn thành chương trình Star Sportsmanship.  
B. Các trường trung học sẽ được kiểm tra ngẫu nhiên để đảm bảo hoàn thành chương trình Star.  Khoản 

tiền phạt 500 đô la sẽ được đánh giá cho các đội trung học cơ sở không hoàn thành chương trình.  
4. Bất kỳ huấn luyện viên hoặc cầu thủ nào bị đẩy ra phải hoàn thành chương trình Star Sportsmanship (nếu nó 

chưa được hoàn thành) cộng với mô-đun khắc phục Take 2 trước khi huấn luyện viên hoặc cầu thủ bị đẩy ra 
có thể tham gia một lần nữa.  

  
  Những điều sau đây phải hoàn thành chương trình Star Sportsmanship:  

  
1. Bất kỳ huấn luyện viên hoặc cầu thủ nào chưa trải qua khóa đào tạo phải hoàn thành nó.  Tất cả các huấn 

luyện viên mới phải hoàn thành khóa đào tạo.  
2. Bất kỳ huấn luyện viên cổ vũ hoặc khiêu vũ hoặc người tham gia chưa trải qua khóa đào tạo phải hoàn thành 

nó.  
3. Những người tham gia ban nhạc, hợp xướng, và phát biểu và tranh luận phải hoàn thành khóa đào tạo.  
4. Huấn luyện viên được khuyến khích sử dụng mô-đun phụ huynh tại các cuộc họp nhóm của họ.  

  
Học sinh trung học cơ sở đã trải qua phiên bản trung học cơ sở không cần phải trải qua phiên bản trung học nếu họ đang 
chuyển đến trường trung học.  Chứng nhận Star Sportsmanship của họ vẫn có hiệu quả.  
  
 Để truy cập chương trình, hãy truy cập trang web MHSAA - www.misshsaa.com,nhấp đúp vào "Star  Sportsmanship 
School  Finder" để lấy mã của trường bạn.  Việc đào tạo có thể được thực hiện trên bất kỳ máy tính nào.  
      
TỔNG SỐ CUỘC THI   
  
Trong mọi trường hợp, các đội sẽ không vượt quá giới hạn trò chơi.  Một học sinh / vận động viên không được vượt quá 
giới hạn trò chơi bình thường trong tuần. 
  
  Jr High/Middle Schools/Junior Varsity – Không có chức vô địch nhà nước  
  



   16  

  Chỉ có 2 ngày chơi có thể được sử dụng trong tuần học cho tất cả các hoạt động thể thao.  
Mùa giải thể thao của junior high cũng giống như cấp cao.  Trung học cơ sở có thể chơi cuộc thi đầu tiên của họ trong  
tuần của trận đấu đầu tiên của trung học phổ thông, và họ phải có 15 ngày luyện tập bóng đá. 
  
  Số lượng cuộc thi tối đa  
  
  Bóng chày            20 trò chơi  
  Bóng đá               8 trò chơi  
 Cuộc họp xuyên quốc gia      8 
  Bơi             9 gặp nhau  
  Bóng rổ nữ / chàng trai          16 trò chơi + 2 giải đấu  
  Bóng đá nữ / chàng trai          12 trận đấu + 2 giải đấu  
  Theo dõi Girls/Boys             8 Gặp nhau  
  Tennis Girls/Boys          10 trận  
  Bóng chuyền            12 trận + 2 giải  
  
 Bóng chuyền: Tại mỗi địa điểm,  một cầu thủ sẽ bị giới hạn trong tổng số 5 bộ trên các đội varsity và junior varsity.    
  
Bất kỳ trường nào tham gia vào các sự kiện thể thao khác phải xin phép văn phòng MHSAA và được trao quyền thi đấu 
và nhận số lượng cuộc thi tối đa.  Mặc dù mùa trung học cơ sở ngắn hơn,cuộc thi thể thao nên được chơi trong cùng một 
mùa với các trường trunghọc.  Trung học cơ sở / trung học cơ sở sẽ được phép 2 ngày thi đấu mỗi tuần cho điền kinh.  
Bất kỳ cuộc thi bổ sung nào cũng phải được chấp thuận thông qua 
  Văn phòng MHSAA.  
  
  Đội varsity trẻ - Số lượng cuộc thi tối đa  
  
  Bóng đá               8 trò chơi  
  Bóng mềm             20 trò chơi  
 Cuộc họp xuyên quốc gia      11 
 Bơi       9  gặp nhau 
 Nữ sinh bóng rổ /Nam     16 trò chơi + 1 giải đấu 
  Bóng đá nữ / nam          12 trò chơi + 1 giải đấu  
 Powerlifting       4  Meets 
  Bóng chày            20 trò chơi  
 Golf        8  trận 
  Tennis             10 trận  
  Bóng chuyền            18 trận + 2 giải  
  
Phần lớn các trận đấu của đội JV  ngoại trừ bóng đá được chơi cùng ngày với môn thể thao varsity.   Một cầu thủ chỉ có 
thể chơi 9 hiệp bóng mềm hoặc bóng chày ngoại trừ một hiệp phụ để xác định người chiến thắng.  Tất cả các trò chơi 
của đội JV  hoạt động trong cùng một khung thời gian như thể thao varsity.  Bóng chuyền: Một cầu thủ sẽ bị giới hạn 
trong 5 bộ trên các đội varsity và  jv.   Ví dụ, một cầu thủ có thể chơi 3 trận trong đội varsity  và 2  trận trong đội jv.   
  
  Đội Varsity    
  

      Số lượng cuộc thi tối đa  

  Bóng đá           12 trò chơi, 1 / tuần  
  Sự bơi            8 Gặp nhau, 1 / tuần  
  Sân chậm / Bóng mềm sân nhanh        26 Ngày, 2 / tuần   
  Xuyên quốc gia          11 Gặp gỡ  
  Bóng chuyền          22, 2 / tuần, Giải đấu cuối tuần  
  Bóng đá           21 trò chơi, 1 mỗi tuần học  
  Bóng rổ          26 Trò chơi, 1 / tuần học  
  Powerlifting            4 Gặp gỡ, 1 / tuần học  
  Bowling           12 Gặp gỡ  
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  Quần vợt           18 Trận đấu, 2 / tuần học  
  Golf           16 Trận đấu, 2 / tuần học  
  Rãnh           12 Gặp nhau, 1 / tuần học  
  Bóng chày          26 Trò chơi, 1 / tuần học  
  
TRÒ CHƠI CỔ ĐIỂN  
  
Hai trò chơi cổ điển được phép cho tất cả các môn thể thao ngoại trừ bóng đá.  Chỉ có 1 trận đấu kinh điển cho bóng đá.  
Trò chơi sẽ dựa vào  kỷ lục tổng thể, nhưng không phải trên tiebreaker.    
Các trò chơi cổ điển sẽ không được tính vào số lượng cuộc thi tối đa.  Jamborees có thể được tổ chức trong bóng đá(2 
quý  scrimmages), bóng rổ, bóng chày, bóng mềm sân chậm, và bóng mềm sân nhanh.  Jamborees, với  sự chấp thuận 
của  MHSAA, có thể được chơi 1 tuần trước các trò chơi cổ điển. 
  
HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP  
  
 Ban nhạc, Hợp xướng, Bài phát biểu và Tranh luận.  Các hoạt động này cũng sẽ được giới hạn trong một cuộc thi mỗi 
tuần.  
  
BÓNG ĐÁ MÙA XUÂN  
  
Phải tuân thủ các quy định của MHSAA - Đào tạo bóng đá mùa xuân có thể được tiến hành trong học kỳ 2 của năm học  
(3 ngày mặc quần short và mũ đội đầu và 10 trong số 12 ngày cuối cùng với đầy đủ thiết bị).  Các trường học được phép 
thực hành 21 ngày  15 lần.    
  
MÙA HÈ  
  
Mùa hè được định nghĩa là thời gian kéo dài từ ngày cuối cùng của trường cho học sinh cho đến tháng Tám.  Một huấn 
luyện viên có thể không  huấn luyện một đội độc lập ở độ tuổi trung học ngoại trừ trong mùa hè.    
  
 Sẽ có một tuần chết chóc vào tháng 7.  Ngày của tuần lễ chết sẽ được quyết định bởi giám đốc thể thao và MHSAA.   
Trong thời gian yếu chết được chỉ định, sẽ không có điền kinh hoặc hoạt động (bao gồm cả cử tạ).    
    
   Bóng đá - 7 ngày chơi cho 7 trên   
    Fast Pitch và Slow Pitch Softball - 12 ngày cho các trò chơi   
    Bóng rổ - 12 ngày cho các trò chơi   
    Bóng chày - 12 ngày cho các trò chơi   
    Bóng chuyền – 12 ngày cho các trò chơi  
    Bóng đá – 12 ngày cho các trò chơi  
    Tất cả các môn thể thao có thể tham gia vào 2 trại đồng đội được phê duyệt, sẽ không được tính vào ngày 
12.  
  
Chương trình thể thao sẽ không chịu trách nhiệm / chịu trách nhiệm cho bất kỳ chấn thương nào khi thực 
hành mùa hè đang được tổ chức.  
  
  
TRYOUTS  
  
Một thời gian thử việc sẽ được tổ chức trong tất cả các môn thể thao trước khi bất kỳ cầu thủ nào bị loại khỏi đội hình.  
Tryouts phải được phê duyệt bởi Sở Thể thao Học khu Quận Harrison và MHSAA. 

  
DU LỊCH  
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 Tất cả các thỏa thuận du lịch sẽ được thực hiện bởi giám đốc thể thao sau khi tham khảo ý kiến với huấn luyện viên 
liên quan.  Huấn luyện viên chịu trách nhiệm về các  hình thức yêu cầu xe buýt và biến họ thành giám đốc thể thao 
để có thể sắp xếp du lịch.    
  

1. Tất cả các cuộc thi hoặc trại ngoài tiểu bang phải được Hội đồng trường Harrison Co. chấp thuận trước chuyến 
đi.  

2. Một danh sách du lịch của các vận động viên nên được chuyển thành hiệu trưởng vào trưa 1 ngày trước khi 
khởi hành.  

3. Các vận động viên phải đi trên các phương tiện được trường phê chuẩn để ra khỏi các sự kiện của thị trấn.  
4. Các đội sẽ trở lại trường ngay sau cuộc thi trừ khi một sự kiện được lên kế hoạch cho ngày hôm sau mà đội 

đang tham gia.  
5. Chỉ những sinh viên đủ điều kiện theo quy định của MHSAA mới làm cho đội du lịch.  
6. Tất cả các vận động viên phải trở về với đội hình trừ khi được thả ra dưới sự giam giữ của cha mẹ.       Chỉ 

có thể cho phép làm điều này sau khi huấn luyện viên trưởng đã nói chuyện với cha mẹ của vận động viên.       
Tất cả các trường hợp thuộc loại này phải được giải quyết trước khi khởi hành.  

7. Nhân viên được chứng nhận lái xe các chuyến đi thể thao sẽ được trả 50 đô la cho mỗi chuyến đi trong bán 
kính 4 quận(Harrison, Hancock, Jackson và Stone) và sẽ được trả 60 đô la cho các chuyến đi bên ngoài khu 
vực 4 quận. 

    
DU LỊCH - GIÁM SÁT VẬN ĐỘNG VIÊN TRÊN XE BUÝT VÀ CÁC CHUYẾN ĐI THỂ THAO  
  

1. Mỗi khi một chiếc xe buýt được sử dụng để vận chuyển các vận động viên đến và đi từ một cuộc thi thể thao, 
một huấn luyện viên phải đi xe buýt với đội.  Chúng tôi không thể cho phép vận động viên của chúng tôi được 
vận chuyển trừ khi họ được giám sát đúng cách.  

2. Huấn luyện viên đi xe buýt là để thấy rằng các chàng trai / cô gái hành xử như quý ông và phụ nữ mọi lúc.  
3. Ngôn ngữ tục tĩu hoặc chiến thuật thô bạo sẽ không được dung thứ.  
4. Bất kỳ vận động viên nào không cư xử đúng cách sẽ bị kỷ luật ngay lập tức bởi huấn luyện viên phụ trách.  
5. Hành vi tốt và kỷ luật của đội hình của anh ấy là trách nhiệm của huấn luyện viên mọi lúc.  
6. Tất cả các xe buýt sẽ được để sạch sau các chuyến đi.  Đây là trách nhiệm của huấn luyện viên phụ trách.  

Huấn luyện viên sẽ không được trả tiền để lái chuyến đi nếu xe buýt không sạch sẽ.  
7. Tất cả các giấy phép xe buýt nên được theo kịp và biến thành văn phòng giám đốc thể thao hàng tháng. 
8. Hoàn toàn không có radio, máy nghe băng hoặc tai nghe sẽ được phép trên xe buýt đến và đi từ các cuộc thi 

thể thao.  
  
DU LỊCH - BỮA ĂN VÀ KHÁCH SẠN  
  

1. Việc đặt bữa ăn sẽ được thực hiện bởi giám đốc thể thao sau khi trao đổi với huấn luyện viên liên quan.  
2. Thời gian và khoảng cách là những yếu tố cần được xem xét.  
3. Sắp xếp bữa ăn sẽ chỉ bao gồm các thành viên của đội du lịch, huấn luyện viên và tài xế xe buýt.  
4. Huấn luyện viên phải nộp biên lai cho tất cả các bữa ăn / khách sạn cho văn phòng giám đốc thể thao trong 

vòng 5 ngày sau sự kiện.  
5. Huấn luyện viên nên xác minh với người quản lý quán cà phê khi bánh sandwich được lên kế hoạch cho một 

chuyến đi.  
6. Đặt phòng khách sạn, nếu cần thiết, sẽ được thực hiện bởi giám đốc thể thao sau khi tham khảo ý kiến với 

huấn luyện viên liên quan.  
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