Ulftse BC wedstrijdprotocol per september 2020
(geldig tot het moment waarop er sprake is van gewijzigde corona-maatregelen!!!)

Allereerst dienen de RIVM-hygiëneregels gevolgd te worden.
▪ Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
▪ Houd 1,5 meter afstand.
▪ Vermijd drukte.
▪ Was vaak je handen.
Horeca, kleedkamers, douches en toiletten

In de accommodatie zijn de Horeca, alle kleedkamers, douches en toiletten beschikbaar voor
gebruik.
In algemene zin moeten de volgende punten in acht worden genomen:
▪ Bij binnenkomst is handdesinfectie beschikbaar. I.v.m. de bijtende werking van het
desinfectiemiddel in de sportvloer dient u ervoor zorg te dragen dat de handen buiten de
zalen worden gedesinfecteerd. Het is daarnaast van belang dat er zo min mogelijk
contact is met oppervlaktes/materialen of in het uiterste geval andere personen.
▪ Neem bij binnenkomst van de sportaccommodatie kennis van de maatregelen via de
poster: Corona voorzorgsmaatregelen.
▪ Neem na binnenkomst de aangegeven looproutes voor Horeca en toiletten in acht.
▪ Zie voor het betreden van hal en kleedkamers verderop in dit protocol.
▪ Voor en na gebruik van het toilet dient deze door de desbetreffende persoon te worden
schoongemaakt.
▪ Geadviseerd wordt om in sportkleding naar de zaal te komen.
▪ Bij voorkeur thuis douchen.
▪ Neem uw afval mee naar huis.
▪ Indien er na het sporten gebruik wordt gemaakt van de Horeca, moet er zijn gedoucht.
Voor de badmintonwedstrijden gelden de volgende aanvullende regels:
▪ Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens de
wedstrijd hoeft op de baan geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
▪ Voorafgaand en na afloop van de wedstrijd dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5
meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.
▪ Trainers/coaches hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot 18 jaar;
houd 1,5 meter afstand met sporters van 18 jaar en ouder
▪ Vermijd fysiek contact tussen sporters buiten de normale en noodzakelijke sport
gerelateerde contactmomenten zoals tijdens een wissel.
▪ Kom bij voorkeur in sportkleding naar de sporthal, echter niet met buitenschoenen de
hal in.
▪ Neem je sporttas mee de hal in.
▪ Dames betreden de hal via kleedkamer 6, heren betreden de hal via kleedkamer 5. Daar
kun je de buitenschoenen verruilen voor de zaalschoenen.
▪ Verlaat de hal via de met nooduitgang aangegeven deuren, tenzij je wilt douchen.
▪ Douchen mag. Dames gebruiken doucheruimte 8, heren doucheruimte 7.
▪ In de kleedkamers is plaats voor maximaal 7/8 personen, in de douches voor maximaal
3/4 personen.
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Zorg bij thuiswedstrijden op de woensdagavond tijdig aanwezig te zijn. Het is raadzaam
om 19:30 uur deel te nemen aan de warming-up van de B-groep en aansluitend in te
slaan op de wedstrijdbanen.
Schud geen handen en geef geen high fives bij het vieren van een overwinnings-moment.
I.v.m. een mogelijk contact- of brononderzoek achteraf noteert de teamleider bij
thuiswedstrijden de gegevens van de teamleider van de tegenpartij.

#AlleenSamen krijgen we Corona onder controle!
Graag willen we een oproep doen tot solidariteit. Om er voor te zorgen dat iedereen zo
onbezorgd mogelijk met vertrouwen én plezier kan badmintonnen vragen wij iedereen om
met respect naar elkaar met inachtneming van de huidige regels naar de sporthal te komen
om te badmintonnen en te spelen. Heb je suggesties ter verbetering van dit protocol, meld
dit dan bij de corona-verantwoordelijke.
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