COVID-19 instructies
competitiewedstrijden BC Roermond/Good Luck 2020-2021
Aangezien wij zowel in Roermond als in Belfeld onze “thuis”wedstrijden spelen zijn er
verschillende regels in de beide sporthallen. Dus ook 2 protocollen. Let goed op voor welke hal,
welke regels gelden.
Naast de landelijke richtlijnen vanuit RIVM gelden hier op competitiedagen enkele aanvullende
maatregelen:
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Gerrishal Roermond

Bij binnenkomst handen ontsmetten met desinfectiemiddel (aanwezig bij ingang).
Per team zijn maximaal 2 ouders/begeleiders/coaches toegestaan. Wij vragen om de namen
en telefoonnummers van de begeleiders te noteren op het wedstrijdformulier, zodat we de
registratie van bezoekers kunnen waarborgen. Dit wedstrijdformulier aan de wedstrijdtafel
afgeven.
De tribune in hal 2 in Roermond is niet beschikbaar, dus zijn er helaas geen toeschouwers
welkom.
De kleedkamers en douches in Sporthal Jo Gerris zijn geopend. Let op: spelers van 18+
dienen wel de 1,5m afstand in acht te nemen. Advies is om in sportkleding naar de
competitiewedstrijd te komen.
Om onderlinge contacten tot een minimum te beperken vragen we om zoveel mogelijk per
team bij elkaar te gaan zitten gescheiden van andere spelers en zo veel mogelijk bij de vaste
plaats te blijven.
Geef elkaar ruimte bij het wisselen van baanhelft en vermijd fysiek contact. Er worden geen
handen geschud.
De horeca gelegenheid in de sporthal is beperkt open. Vanuit de uitbater zijn ze bezig met
een “to go” gebied voor koffie/thee e.d. In verband met beperkte beschikbare ruimte, kan
de naborrel met de tegenstander dit seizoen helaas niet plaatsvinden(!).
Voor aanvang van elke wedstrijd desinfecteert iedereen de handen. De desinfectie staat in
de hal.
Aanwijzingen vanuit de wedstrijdtafel dienen ten alle tijde opgevolgd te worden.

Bovenstaande regels gelden uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen vanuit de (lokale) overheid
of Badminton Nederland. Indien er relevante wijzigingen optreden zullen deze bekend gemaakt
worden.
We verzoeken u dit document te verspreiden onder naar teams en ouders/begeleiders die we dit
seizoen in Roermond/Belfeld mogen verwelkomen. Wij wensen iedereen een fijne competitie.
https://www.badminton.nl/uploads/documents/Protocol-verantwoord-sporten-BadmintonNederland-week-26.pdf
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Hamar Belfeld

Bij binnenkomst handen ontsmetten met desinfectiemiddel (aanwezig bij ingang).
Per team zijn maximaal 2 ouders/begeleiders/coaches toegestaan. Wij vragen om de namen
en telefoonnummers van de begeleiders te noteren op het wedstrijdformulier, zodat we de
registratie van bezoekers kunnen waarborgen. Dit wedstrijdformulier aan de wedstrijdtafel
afgeven.
De tribune in Belfeld is beschikbaar maar voor een beperkt aantal toeschouwers.
De kleedkamers en douches in Sporthal De Hamar zijn geopend. Er zijn max 6 spelers
toegestaan in de kleedkamers. Let op: spelers van 18+ dienen wel de 1,5m afstand in acht te
nemen. Advies is om in sportkleding naar de competitiewedstrijd te komen.
Om onderlinge contacten tot een minimum te beperken vragen we om zoveel mogelijk per
team bij elkaar te gaan zitten gescheiden van andere spelers en zo veel mogelijk bij de vaste
plaats te blijven.
Geef elkaar ruimte bij het wisselen van baanhelft en vermijd fysiek contact. Er worden geen
handen geschud.
Volwassen begeleiders van kinderen mogen niet mee naar het kleedlokaal
De horeca gelegenheid in de sporthal is beperkt open. In verband met beperkte beschikbare
ruimte, kan de naborrel met de tegenstander dit seizoen helaas niet plaatsvinden(!).
Voor aanvang van elke wedstrijd desinfecteert iedereen de handen. De desinfectie staat in
de hal.
Aanwijzingen vanuit de wedstrijdtafel dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Bovenstaande regels gelden uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen vanuit de (lokale) overheid
of Badminton Nederland. Indien er relevante wijzigingen optreden zullen deze bekend gemaakt
worden.
We verzoeken u dit document te verspreiden onder naar teams en ouders/begeleiders die we dit
seizoen in Roermond/Belfeld mogen verwelkomen. Wij wensen iedereen een fijne competitie.
https://www.badminton.nl/uploads/documents/Protocol-verantwoord-sporten-BadmintonNederland-week-26.pdf
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