Draaiboek - COVID 19 - Wedstrijden

Algemeen:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

In Het Rooi is een circulatieplan van kracht. De stad Antwerpen heeft markeringen op de
grond aangebracht, er staat hekken en er hangen wegwijzers zodat de looplijnen voor
iedereen duidelijk zijn. Concreet wil dit zeggen dat je het Rooi betreedt via de ingang en
verlaat via de noodingang naast het achterste veld.
De stad Antwerpen stelt handgel ter beschikking in de inkomhal. Iedereen ontsmet zijn
handen vooraleer de sporthal te betreden.
Per wedstrijddag zal er een Corona-toezichter, aangeduid door het bestuur, aanwezig zijn.
Deze persoon is herkenbaar aan een fluo-hesje.
Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen die ouder is dan 12. Spelers
dragen hun mondmasker tot ze op het veld staan.
Er wordt voor de ingang van het Rooi verzameld. Je kan pas het Rooi binnengaan als
iedereen van de vorige wedstrijd de zaal en inkomhal verlaten heeft.
Verzamel per ploeg, vorm geen groep met een eventuele andere ploeg die op hetzelfde
moment match heeft.
Alle supporters (behalve spelers en coach) moeten zich registeren. Hiervoor is een
digitale oplossingen via QR code uitgewerkt. De QR code bevindt zich aan de deur, aan
de tafel bij de deur en op de rollup-banner. De corona-toezichter controleert of iedereen
zich geregistreerd heeft.

Kleedkamers:
▪
▪

Vanaf 1 september zijn de kleedkamers open. Stad Antwerpen stelt ontsmettingsmateriaal
ter beschikking in elke kleedkamer. Elke ploeg duidt per match een verantwoordelijke
aan om de kleedkamer na gebruik te ontsmetten.
Douches zijn beschikbaar maar het gebruik ervan wordt afgeraden.

Supporters:
▪
▪
▪

Er woren 30 supporters per thuisploeg en 15 supporters per bezoekersploeg toegelaten.
Tafelofficials zijn extra. Dit zijn richtcijfers. Indien er slechts 1 wedstrijd plaatsvindt,
kunnen er meer supporters per ploeg toegelaten worden.
Supporters dragen altijd een mondmaster en respecteren de afstandsregels.
Als er 2 wedstrijden tegelijk doorgaan in het Rooi, blijven de supporters bij de wedstrijd
waarvoor ze gekomen zijn.

Wedstrijdtafel:
▪ De ploegafgevaardigde zorgt ervoor dat de wedstrijdtafel ontsmet is voor de wedstrijd.
▪ Op de wedstrijdtafel wordt een handgel, ontsmettingsspray en ontsmettingsdoekjes
geplaatst.
▪ De tafelofficials dragen een mondmasker.
Materiaal:
▪

▪
▪
▪

Voor de opwarming worden 3 ballen per ploeg en een wedstrijdbal uit de ballenkarren
gehaald, in een ballenmand gelegd en naar het veld gereden. Dit gebeurt door de coach of
door een ouder die door de coach aangeduid werd. De ballenkar zelf blijft dus in het
materiaalkot staan.
De ballen waarmee opgewarmd werd, blijven tijdens de wedstrijd bij de bank van die
ploeg liggen zodat er tijdens de rust met dezelfde 3 ballen getraind wordt.
Na de wedstrijd worden de ballen door de coach of dezelfde ouder terug in de ballenkar
(in het materiaalkot) opgeborgen.
Tussen 2 matchen worden de banken en wedstrijdtafel ontsmet.

