Protocol wedstrijden Basketbalvereniging Flax Field Fighters

Situatie per 1 juli
Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. We zijn van een ‘intelligente
lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gegaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven
nodig, want het coronavirus is zeker nog niet verdwenen.
Ook voor de competitiedagen gelden de nodige regels. Om deze regels onder de aandacht te brengen,
hebben wij een protocol opgesteld waar alle bezoekers van Sporthal de Ridderhal zich aan moeten
houden. Daardoor kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we kunnen blijven sporten.
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:
•

Gebruik je gezonde verstand;

•

Blijf thuis bij (milde) klachten;

•

Ben je 18 jaar of ouder, houd anderhalve meter afstand tot anderen;

•

Vermijd drukke plekken;

•

Was vaak uw handen;

•

Schud geen handen;

•

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;

•

Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.

Dit protocol is een bestand dat kan worden aangepast. De richtlijnen vanuit de overheid en het
Protocol Verantwoord Sporten van de NBB vormen altijd het uitgangspunt voor dit protocol.
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Naar de sporthal
•

Teams, staf, toeschouwers en scheidsrechters die per auto naar de wedstrijd reizen, houden
rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM. Je kan in de auto zitten met mensen uit
een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12
jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook wanneer personen tot eenzelfde huishouden
horen, hoeft er geen mondkapje gebruikt te worden.

•

Kom omgekleed naar de sporthal. De kleedkamers in Sporthal de Ridderhal zijn gesloten, dus
omkleden en douchen is niet mogelijk.

Voor de wedstrijd
•

In Sporthal de Ridderhal geldt de regel dat teams buiten moeten verzamelen en met elkaar
naar binnen moeten. We willen de teams daarom vragen om buiten te wachten totdat ze
worden opgehaald. Zorg dat je op tijd bent, maar niet te vroeg. Zo voorkomen we dat er
buiten lang gewacht moet worden.

•

Alle bezoekers van Sporthal de Ridderhal moeten geregistreerd worden. Bij spelers, coaches
en scheidsrechters gaat dit automatisch via Sportlink. Alle andere bezoekers vragen wij via
een QR-code om hun contactgegevens achter te laten.

•

Bij het betreden van de sporthal worden de handen gedesinfecteerd. Ook zullen er desinfectie
materialen aanwezig zijn bij elk veld.

•

Houd je aan de looprichtingen binnen het gebouw.

•

Voor zowel de thuis- als uitspelende teams zijn er 5 plekken beschikbaar op de tribune. De
bezoekers dienen plaats te nemen op de aangegeven zitplekken.

•

De line-up komt bij ons te vervallen. We gaan uit van een sportieve instelling van alle
betrokkenen.

•

De coaches hebben de verantwoordelijkheid om voorafgaand aan de uitwedstrijd bij de
uitvereniging op de website te controleren wat de daar geldende regels zijn.
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Tijdens de wedstrijd
•

Gedurende het spel hoeft in het veld geen 1,5 meter afstand tot anderen te worden bewaard.
Buiten het veld dient de 1,5 meter regel wel te worden gewaarborgd.

•

Voor de wedstrijd, in de periode tussen de kwarten, in de rust van de wedstrijd en na de
wedstrijd dient 1,5 meter afstand van anderen te worden gehouden.
Tijdens de rust blijven de speldeelnemers op het veld. Wedstrijdbesprekingen vinden op het
veld plaats.

•

Ook tijdens het tafelen, moet ervoor worden gezorgd dat er 1,5 meter afstand gehouden kan
worden.

•

Gedurende de wedstrijd is het niet toegestaan om geforceerd de stem te gebruiken. Dit houdt
onder andere in dat coaches/spelers/toeschouwers/officials niet mogen schreeuwen en er
geen yell mag worden gedaan voor, tijdens of na de wedstrijd.

Na de wedstrijd
•

Bedank je tegenstander, de scheidsrechter en de tafelofficials voor de wedstrijd, maar schud
daarbij geen handen.

•

Blijf niet onnodig in de sporthal hangen. Na de wedstrijd wordt verwacht dat de sporters hun
spullen opruimen en de sporthal gelijk verlaten. Het team en de meegekomen bezoekers
verlaten tegelijk de sporthal.
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