Corona Protocol Competitie 2020/2021
De handbalvereniging Hazewind volgt het NOC*NSF sportprotocol en de sport specifieke
aanvullingen vanuit de verschillende sportbonden. Het sportprotocol is gecombineerd met de regels
voor het gebruik van de Sporthal van de Gemeente Aa en Hunze, de regels van de veiligheidsregio
Drenthe en de basis richtlijnen van het RIVM.

Algemene richtlijnen: (belangrijkste punten)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen
duiden op een coronabesmetting .
Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels.
Was regelmatig je handen.
Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk
voor de sportactiviteit (maximaal 20).
Het zingen van liedjes, of het schreeuwen van yells en aanmoedigingen is niet toegestaan.
ABC Jeugd – Geen afstand onderling, wel 1,5 meter tot personen boven 18 jaar.
Senioren – Altijd 1,5 meter afstand behalve tijdens het spelen van de wedstrijd.
Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).

Richtlijnen Sporthal “De Goorns”
•
•
•
•
•
•
•

Alle bezoekers registreren zich bij de ingang. Behalve spelers geregistreerd op het digitaal
wedstrijdformulier (DWF).
Alle bezoekers ontsmetten bij binnenkomst hun handen met de beschikbare desinfectiegel.
Volg de looplijnen en instructies op locatie.
De gehele tribune heeft slechts plaats voor 29 sporters/bezoekers (zie wedstrijdprotocol).
Er mogen maximaal 10 personen tegelijkertijd in 1 kleedkamer.
Er mogen maximaal 4 personen tegelijkertijd in de doucheruimte.
Volg de instructies van de aanwezige coronaverantwoordelijke.

Wedstrijdprotocol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in sportaccommodatie.
Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.
In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand van elkaar te
bewaren.
Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden.
Wedstrijdbesprekingen kunnen in de kleedkamer, of in de zaal worden gehouden.
Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Schud geen handen.
Er zit maximaal 1 volwassen persoon bij de tijd-waarneming.
Houdt ook op de spelersbank afstand van elkaar, waar mogelijk.
Na einde wedstrijd gaat het team direct douchen of omkleden.
Als er geen gebruik wordt gemaakt van het Sportcafé verlaat je zo snel mogelijk de sporthal.
Het blijven kijken bij andere teams op de tribune is niet toegestaan.

Sportcafé De Goorns:
•
•
•
•
•

In Sportcafé De Goorns gelden de normale Horeca richtlijnen.
Registratie bij binnenkomst is verplicht.
Geen toegang tot Sportcafé in wedstrijdbroek/-shirt.
Als er geen ruimte is in het Sportcafé verzoeken we je de sporthal te verlaten.
De pachter van het Sportcafé bepaald de toegestane hoeveelheid gasten.

We rekenen op jullie inzet om dit met elkaar mogelijk te maken.
Handbalvereniging Hazewind

