Aanvullende afspraken wedstrijddagen & trainingsavonden

Afspraken wedstrijdsecretariaat en gebruik kleedlokalen wedstrijddagen:
Olympia’18 hanteert onderstaande aanvullende afspraken/verduidelijkingen van de algehele regels van het RIVM en de KNVB. Volg altijd de aanwijzingen
van de wedstrijdcoördinator
Bij aankomst:
Eén Leider per team meldt zich bij het wedstrijdsecretariaat, spelers blijven buiten wachten. Leider ontvangt pagina met routing en afspraken, sleutel kleedlokaal (indien van toepassing) en
begeleidt dan de spelers naar het kleedlokaal.
Volg de routing zoals op dit formulier weergegeven.
Vanaf O13 zijn leiders niet toegestaan in het kleedlokaal. Voor de leeftijdscategorieën O7 t/m O12 maximaal 1 leider, geen ouders.
Indien mogelijk worden voor teams in de O19 twee kleedlokalen ter beschikking gesteld. Het uit-team heeft voorrang bij de toewijzing op het thuisteam. Indien dit niet mogelijk is, wordt er
gefaseerd omgekleed. Er kleden zicht maximaal 8 spelers tegelijk om in een kleedlokaal (O19 en senioren). Voor de wedstrijd geeft de wedstrijdcoördinator aan of er na afloop van de
wedstrijd wel een tweede kleedlokaal beschikbaar is om te douchen.

De wedstrijd:
Wedstrijdbesprekingen worden buiten gehouden, op het inloopveld of op het wedstrijdveld, afhankelijk of het speelveld al vrij is.
In de rust blijven de teams op het veld. Als de teams in de rust thee krijgen (O13 en ouder), komt één van de reservespelers van het thuis-team de thee voor beide teams ophalen bij het
wedstrijdsecretariaat . Na de rust komt één van de reservespelers van het thuisteam de theekannen weer terug brengen naar het wedstrijdsecretariaat.
Ook in de dugout moet de 1,5 meter tussen volwassen en (jeugd-)spelers gehanteerd worden. Er zijn extra stoelen beschikbaar om dit mogelijk te maken.

Na de wedstrijd:
In kleedlokaal 9,10,11 en 12 zijn drie van de vier douches te gebruiken. Dit geldt voor de leeftijd O19 en senioren. Daar waar mogelijk zal er met de indeling van de kleedlokalen hiermee
rekening gehouden worden.
Teams die ranja krijgen na de wedstrijd (t/m O11); één ouder/leider van het thuisteam haalt dit op in de kantine en geeft dit af bij het bezoekende team en het eigen team. De kantine is
geopend je bent van harte welkom. De kantine is alleen toegankelijk via de buitentrap en het dakterras.
We wensen je een sportief en veilig verblijf toe op ons sportpark.
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