Corona protocol The Red Caps
Per vandaag zijn de Corona regels aangepast, hieronder ons protocol vanaf dat vandaag
ingaat:
Er is door het RIVM/Rijksoverheid nog steeds een onderscheid gemaakt in drie
leeftijdsgroepen:





<13 jaar: geen beperkingen tijdens sport, geen beperkingen buiten het sporten om
13 - 18 jaar: geen beperkingen tijdens sport, geen beperkingen tussen
leeftijdstijdsgenoten en <13 buiten het sporten om, 1,5 meter afstand buiten het
sporten om tot iedereen >18
>18 jaar: geen beperkingen tijdens sport, 1,5 meter afstand buiten het sporten
Praktisch gezien zijn dit dus nog steeds beperkingen en hebben we de volgende
regels opgesteld en/of aangepast (waarvan een aantal opgelegd door
RIVM/overheid).
RIVM/Rijksoverheid regels:










Bij gezondheidsklachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen
Ben je ouder dan 18, houd 1,5 meter afstand van anderen
Vermijd drukte
Was vaak je handen, juist ook voor en na het bezoek van de sportlocatie
Kleedkamers en toiletten mogen open onder voorwaarden
Ouders en publiek zijn niet meer toegestaan op of langs het veld. Bij uit wedstrijden
vallen de chauffeurs onder team begeleiding en mogen blijven kijken. Bij thuis
wedstrijden en training mag geen publiek/begeleiders aanwezig zijn.
Carpoolen naar uitwedstrijden kan, het dragen van een mondkapje in de auto wordt
geadviseerd. Onze voorkeur is dat ieder huishouden zelf rijdt.
Trainingen:











Indien noodzakelijk met meerdere teams tegelijk op een veld.
Trainingen en/of wedstrijden kunnen op elke dag van de week plaatsvinden.
Start-/eindtijden van trainingen/wedstrijden worden, voor zover mogelijk, met een
minimaal een kwartier gepland verschil om grote ‘in- en uittochten’ te voorkomen
Gebruik van de dug-outs tijdens trainingen: 18+’ers moeten 1,5 meter afstand
houden van elkaar en jeugdspelers, er zijn geen beperkingen voor jeugdspelers <18
onderling
Gebruik zoveel mogelijk vast of eigen materiaal per persoon (helm, knuppel, masker,
...)
Gebruikt materiaal na de training en wedstrijd desinfecteren.
Bij gebruik van de kleedkamers ook de 1,5 meter regel in acht houden.
Ouders en ander publiek zijn voorlopig niet welkom.

Aankomen en weggaan:


Houd te allen tijde rechts aan op het toegangspad

Wedstrijd aanvullingen:














Dug-out: alleen coaches die strikt noodzakelijk in de dug-out/op het speelveld
aanwezig dienen te zijn, mogen met 1,5 meter afstand in de dug-out plaatsnemen.
Alle overige hulp dient buiten de afrastering van het veld (tribune) plaats te nemen
Dug-out: ook de scoorder/scoorster zoekt een plekje buiten het speelveld
Dug-out: bij jeugdwedstrijden moeten volwassenen en sporters 1,5 meter afstand
van elkaar houden.
Dug-out: bij seniorenwedstrijden moeten alle aanwezigen 1,5 meter afstand van
elkaar houden
Dug-out: als de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, moeten
wisselspelers buiten de afrastering van het veld (tribune) plaatsnemen
Op het veld: houd de landelijke richtlijnen aan zoals geen handen schudden en 1,5
meter afstand houden
Op het veld: beperk bezoeken aan de werpheuvel/pitcherplaat en beperk
gegroepeerd overleg met en tussen sporters. Houd 1,5 meter afstand van elkaar aan
Op het veld: houd bij het doorgeven van wissels aan de (plaat)scheidsrechter 1,5
meter afstand van elkaar aan
Op het veld: houd bij een protestactie bij een (plaat)scheidsrechter 1,5 meter afstand
van elkaar aan
Op het veld: zorg ervoor dat de plaatscheidsrechter zelf de wedstrijdballen in de dugout kan pakken en daarbij 1,5 meter afstand kan aanhouden
Scheidsrechter: de veldscheidsrechter(s) moet in het veld zoveel als mogelijk 1,5
meter afstand van de sporters aanhouden
Scheidsrechter: een scheidsrechter mag op eigen initiatief eventueel een mondkapje
dragen.

Kantine en terras:


Kantine en terras is gesloten.

Wanneer je je niet houdt aan de (1,5 meter) regels van de vereniging en/of de
geldende (1,5 meter) regels van de overheid dan kan de toegang tot het
sportcomplex worden ontzegd. Schade die de vereniging lijdt door jouw handelen in
strijd met die regels kan op jou worden verhaald.
Dit protocol wordt gedeeld met de coaches en trainers met het verzoek dit te delen
met hun spelers/speelsters. Daarnaast zal dit protocol ook op de website geplaatst
worden en staat hier ook de laatste richtlijn van de KNBSB.
Aan ieder het dringende verzoek deze ook goed door te lezen.

