Coronaregels BSV Olympia ‘18
Sinds 1 juli kunnen we weer grotendeels zonder restricties voetballen. De trainingen zijn begonnen.
Ook het spelen van wedstrijden behoort weer tot de mogelijkheden. Wellicht sta je er niet bij stil,
maar waar we weer trainen en wedstrijden spelen, is het nog wel zo dat er coronaregels van
toepassing zijn.

Algemeen
•
•
•
•

•

•

•

•

De allerbelangrijkste regel is nog steeds: Heb je klachten zoals door het RIVM omschreven,
blijf dan thuis, laat je testen en kom niet naar het sportpark!
Pas hygiëne toe: schud geen handen, was o.a. vaak je handen met water en zeep, juist ook
voor en na een bezoek aan ons sportpark.
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat er weer normaal getraind en dus gevoetbald mag
worden.
Voor en na het sporten geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder de 1,5 meter regel, ook op
het sportpark inclusief kantine en kleedlokalen. Kinderen t/m t 12 jaar hoeven geen afstand
te houden, onderling niet en ook niet t.o.v. andere leeftijdsgroepen, kinderen van 13 t/m 17
jaar hoeven alleen onderling geen afstand te houden.
Tijdens trainingen en wedstrijden houdt het publiek langs het veld indien men niet tot 1
huishouden behoort ook 1,5 meter afstand. Er mogen maximaal 250 toeschouwers aanwezig
zijn per veld bij een wedstrijd. En zoals bekend mag er niet gezongen en geschreeuwd
worden langs de lijn!
We geven vooralsnog geen bidons aan de teams dit gelet op het besmettingsgevaar. Tot
nader bericht zal elk lid jong en oud zelf voor een bidon moeten zorgen bij trainingen en
wedstrijden. Zorg er voor dat op de bidon je naam staat zodat je goed kan zien wie de
eigenaar is.
Trainingsmaterialen zoals hesjes (per team uitgegeven) en hoedjes zijn gewoon beschikbaar,
zorg er wel voor dat de hesjes na elk gebruik gewassen worden (verantwoordelijkheid van
elk individueel team).
Spelers van 18 jaar en ouder moeten 1,5m afstand nemen van elkaar in de dug-out. Dit
betekent dat er in de dug-out steeds een plek vrij moet blijven tussen de spelers. Er kunnen
stoelen bijgezet worden indien noodzakelijk

Kleedlokalen
•

Bij gebruik van kleedlokalen bij wedstrijden en trainingen gelden de volgende regels:
Jongeren tot 18 jaar hoeven geen afstand te bewaren, voor spelers vanaf 18 jaar geldt dat
wel. Dus 1,5m afstand in de kleedlokalen is de hoofdregel voor iedereen vanaf 18 jaar, het
maximaal aantal personen dat in de kleedkamer kan wordt hierdoor bepaald.

•

•
•
•

Voor O19 en senioren teams geldt dan ook max. 8 personen per kleedlokaal. De
tegenstander zal 2 kleedlokalen toegewezen krijgen en het thuisspelende team 1 kleedlokaal
zij moeten dan in shifts omkleden en douchen. Indien mogelijk zullen er ook 2 kleedlokalen
beschikbaar gesteld worden voor het thuis spelende team.
Vanaf O13 zijn leiders niet toegestaan in het kleedlokaal. Voor de leeftijdscategorieën O7
t/m O12 maximaal 1 leider, geen ouders.
Bij gebruik van douches de regels zoals in het kleedlokaal aangegeven aanhouden
Looproute naar kleedlokalen is via de ingang aan de kant van veld 1 bij de tribune.

Kantine
•
•
•
•
•
•

De kantine is coronaproof ingericht zodat we zoveel mogelijk 1,5 meter van elkaar
verblijven.
Volg de aanwijzingen die zijn aangebracht zoals stickers en pijlen.
Er is maar 1 ingang, dat is de ingang aan de kant van het dakterras, de uitgang is via de deur
aan de andere kant (veld 4).
Ook in de kantine geldt de 1,5 meter regel en dient iedereen verplicht aan de tafels plaats te
nemen, zijn de stoelen bezet dan is de kantine vol. (stoelen laten staan waar ze staan!).
Iedereen dient bij binnenkomst zijn handen te desinfecteren, gezondheidscheck te
beantwoorden en een contactformulier in te vullen.
Betaal zo veel mogelijk contactloos met je betaalpas

Belangrijk
Vanwege de coronamaatregelen kan het gebeuren dat wedstrijden (zowel uit als thuis) naar een
ander tijdstip of zelfs een andere dag verplaatst moeten worden. Dit om zoveel mogelijk wedstrijden
mogelijk te maken. Dit gebeurt in dat geval niet altijd in overleg met het teams, het is gezien de
situatie onmogelijk om met afzonderlijke wensen van teams rekening te houden.
Hieronder nog enige regels en protocollen vanuit de KNVB voor spelers, ouders en toeschouwers.
Klik op onderstaande link voor spelers:
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/spelers
Klik op onderstaande link voor ouders en toeschouwers:
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/ouders-en-toeschouwers
Klik op onderstaande link voor trainers en leiders:
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/trainers

Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één
vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden (advies).

