#SAMENTEGENCORONA
CHARTER JEUGDWEDSTRIJDEN U9/U11
Het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden van onze jeugdploegen is
toegelaten binnen de Covid-19 maatregelen. Wel dienen spelers, trainers,
afgevaardigden en ouders zich strikt aan volgende regels te houden. Het clubbestuur
is gemachtigd bij inbreuk u de toegang tot het Sportpark te ontzeggen.
1.

Tijdens wedstrijden is het dragen van een mondmasker verplicht voor alle personen boven
12 jaar, vanaf het betreden tot het verlaten van de sportvelden op uitzondering van de
sporters, trainersstaf tijdens de wedstrijden.

2.

U mag het mondmasker enkel afnemen tijdens het ‘zittend’ consumeren van een drankje in
de kantine en/of aan de voorziene tafels/zitplaatsen buiten.

3.

Bij het betreden van het sportpark bent u verplicht uw handen te ontsmetten, u verplicht te
registreren (minimum 1 contactpersoon per bubbel) en uw mondmasker op te zetten. Dit
gebeurt aan de inkom. Inkom voor jeugdwedstrijden t.e.m. U21 bedraagt 2 euro.

4.

In de kantine geldt er éénrichtingsverkeer. Volg de aanduidingen op ramen, deuren en op de
vloer.

5.

In de kantine gelden de ‘horeca’-regels: zoals afstandsregels van 1,5 meter, aantallen per tafel
en ‘enkel’ bestellen en bestellingen af te halen aan de toog in de daarvoor aangeduide
vakken. Aan de toog worden geen consumpties genuttigd. Hou steeds 1,5 meter afstand van
mekaar.

6.

U dient uw sociale bubbel te beperken tot het wettelijk toegestane. Gezien wij als club hierop
geen controle kunnen uitoefenen, rekenen we hier op ieders eigen verantwoordelijkheid!!

7.

Supporters zijn toegelaten met een maximum van 400 toeschouwers. Bij overschrijding van
dit aantal, kan de clubleiding vriendelijk verzoeken tot het verlaten van het zportpark bv. voor
teams die hun wedstrijden afgelopen zijn. We rekenen op uw begrip.

8.

De douches/kleedkamers zijn open en mogen gebruikt worden – doch niet verplicht – voor
leeftijdsgroepen vanaf U9. Om veiligheidsredenen worden echter geen volwassenen
toegelaten in de kleedkamers op uitzondering van trainer en/of afgevaardigde met
mondmasker.

9.

De club stelt enkel water ter beschikking aan thuisploeg en tegenpartij. De fles(sen) water
worden aan de afgevaardigde bezorgd (zonder drinkbeker). Ieder brengt zijn eigen drinkbeker
mee en de trainer/afgevaardigde zien er op toe, dat spelers niet van mekaars drinkbeker
drinken.

