Coronaprotocol thuiswedstrijden
Update n.a.v. persconferentie 28 september
De bestaande coronaprotocollen blijven van kracht. Alleen de wijzigingen/toevoegingen n.a.v. de
persconferentie van 28 september zijn toegevoegd.
Alle wedstrijden worden zonder publiek gespeeld. Alleen de volgende personen worden toegelaten tot de
sporthal en de zaal:








Spelers en teamkader, zoals opgenomen op het wedstrijdformulier. Dit betekent dat geblesseerde spelers
op het wedstrijdformulier opgenomen dienen te worden en bij het team op de wisselbank plaats moeten
nemen. Let op: plaats geblesseerde spelers zo veel mogelijk als teamkader op het wedstrijdformulier
zodat zij eventueel later in het seizoen ook nog bij een lager team mee kunnen spelen en er voldoende
ruimte overblijft op het wedstrijdformulier voor spelers die wel kunnen spelen.
Scheidsrechter.
Wedstrijdsecretaris en tijdwaarnemer (wedstrijdtafel). Let op: bij seniorenwedstrijden (m.u.v. DS1) is één
van beide tevens de coronaverantwoordelijke en dient een hesje te dragen.
Coronaverantwoordelijke(n). Bij iedere wedstrijd dient zichtbaar een coronaverantwoordelijke aanwezig
te zijn. Bij de jeugdteams worden hiervoor ouders ingedeeld (oorspronkelijk tribunedienst), bij
seniorenteams is dit de wedstrijdtafel.
o De coronaverantwoordelijke dient een hesje te dragen. Deze liggen tezamen met de schermen
voor de wedstrijdtafel in het omroepershokje beneden.
o De coronaverantwoordelijke is beneden in de zaal aanwezig en ziet er op toe dat alleen personen
die ook daadwerkelijk toegang hebben tot de zaal, de zaal betreden en de algemene regels (1,5
meter afstand buiten het veld) in acht worden genomen.
o De coronaverantwoordelijke controleert de koffie en theevoorzieningen en biedt de chauffeurs
van de tegenpartij, scheidsrechter en wedstrijdtafel koffie/thee aan.
Chauffeurs van uitspelende jeugdteams.

Zowel de chauffeurs van de uitspelende teams als de coronacoördinator nemen beneden in de zaal op
stoelen plaats. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de tribune!
De zaal mag door de teams en de eventuele chauffeurs pas worden betreden als de voorafgaande wedstrijd is
afgelopen en dient na afloop van de wedstrijd direct te worden verlaten. Coronaverantwoordelijke, zaaldienst
en scheidsrechter mogen vijf minuten voor afloop van de vorige wedstrijd alvast de zaal betreden (en
plaatsnemen op één van de stoelen).
Thuisspelende teams kunnen voor de warming up gebruik maken van de Plus Severijn zaal (en mogen
daarvoor dus wel eenmalig door de zaal lopen). Uitspelende teams kunnen in de gang of boven in het halletje
warmlopen. Gebruik van ballen is zowel in de Plus Severijn zaal als in de gang/hal niet toegestaan.
In plaats van wisselbanken, wordt er gebruik gemaakt van stoelen die (voor senioren) op 1,5 meter afstand
worden geplaatst.
Thuispubliek is helaas op dit moment niet toegestaan. Ook indien spelers gebracht en/of gehaald worden, is
het voor ouders niet toegestaan de sporthal te betreden.
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