Coronarichtlijnen HV Groene Ster
Handbalvereniging Groene Ster volgt het sportprotocol van het NOC*NSF en de aanvulling die daarop
gegeven wordt door het NHV. Beiden zijn terug te vinden via de onderstaande links.
Wij verzoeken U de beide protocollen aandachtig door te nemen.
https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf
https://www.handbal.nl/protocol-corona-en-wedstrijden/
Als aanvulling op bovengenoemde protocollen hebben we de volgende regels opgesteld.

ALGEMEEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
De toegang tot de sporthal is via de entree aan de achterzijde van de Borgh. Daar is ook
voldoende parkeerruimte.
Desinfecteer bij binnenkomst je handen.
Schud geen handen.
Houdt 1,5 meter afstand cf. de richtlijnen.
Volg de aangegeven looproutes en betreed en verlaat ten alle tijden gefaseerd de zaal en
sportaccommodatie.
Het is niet toegestaan de horeca te betreden via de sporthal. U kunt zich via de hoofdentree
melden bij de receptie van het hotel, daar krijgt U te horen of er plaats is in de horeca.
Maak alleen gebruik van de toiletten in de gang bij de kleedkamers.
Er is tijdens de wedstrijden een zaalhost aanwezig in de sporthal. Volg zijn/haar instructies ten
allen tijde op.
In de sporthal is de zaalhost aanspreekpunt voor de organisatie, in de horeca is dat het
barpersoneel.

PUBLIEK
•
•
•

•
•
•
•

Kom zonder publiek of met zo min mogelijk publiek (alleen ouders die rijden).
Registreer / check in met QR code bij binnenkomst, zodat we contact kunnen opnemen indien dit
noodzakelijk is.
Neem plaats op de tribune op de aangegeven groene stickers . Deze zijn per 2 gegroepeerd.
Buiten deze gemarkeerde zitplaatsen mag niemand zitten, ook geen kinderen onder 12 of één
huishouden.
Houdt hierbij de 1,5 meter in acht en blijf zitten.
I.v.m. de regelgeving zullen wij bij 88 bezoekers de buitendeur dicht doen.
Blijf ook tijdens de rust op de tribune zitten en betreed het veld niet.
Verlaat na de wedstrijd de zaal zo snel mogelijk, gefaseerd via de achterzijde (niet via horeca
gedeelte).

TRAININGEN
•
•
•
•

Ouders blijven buiten. Ze komen de kinderen alleen brengen en ophalen.
Kom omgekleed naar de training en trek je schoenen aan in de zaal.
Zorg dat je maximaal 5 minuten voor de training aanwezig bent en verlaat na de training
gefaseerd de zaal.
Na de training mag / kan er gedoucht worden.

WEDSTRIJDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hanteer het kleedkamer schema.
Indien mogelijk kom omgekleed naar de wedstrijd.
Kom niet te vroeg naar de Borgh. I.v.m bezetting kan het zijn dat je buiten moet wachten totdat
er kleedruimte vrij is.
Sporters gebruiken toiletten in de kleedkamers.
Neem bij het verlaten van de kleedkamer al je spullen mee.
Volg de loopwegen richting zaal.
Aanvulling gebruik kleedkamers Senioren:
o Houdt ook in de kleedkamer en onder de douche 1,5 meter afstand.
Teamoverleg vindt voor de wedstrijd en tijdens de rust plaats op het veld.
Na de wedstrijd mag/kan er gedoucht worden. Graag wel binnen 30 min kleedkamer verlaten.

Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor het naleven van de regels.
Laten we indien nodig elkaar attenderen op het naleven van de regels.

Samen zorgen we voor een veilig sportklimaat!

