Badmintonclub Malle

BC Malle

Coronamaatregelen mbt seizoen 2020/2021
Hieronder vind je een overzicht om het seizoen zo coronaproof
mogelijk te laten verlopen. Door deze maatregelen hebben we er alle
vertrouwen in om er opnieuw een aangenaam en spor<ef jaar van te
maken!

Algemeen
•

Iedereen die vorig seizoen lid was, krijgt, omwille van voor<jdig stopze@ng van het vorig
seizoen, een kor<ng van 20 euro voor het seizoen 2020-2021. Het lidgeld bedraag voor hen
dus 40 euro i.p.v. 60 euro.

•

We mogen met maximum 50 personen in de zaal. In de prak<jk zal normaal gesproken
iedereen kunnen spelen, dubbelspel is gelukkig terug toegelaten.

•

Behalve <jdens het sporten, draag je steeds een mondmasker en hou je de gebruikelijke 1,5
meter afstand van andere personen.

•

Ontsme@ngsgel is voorzien.

•

Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen.

•

Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeP of posi<ef getest heeP op het virus.

•

Rust nog even nadat je een aantal dagen koorts hebt gehad.

•

Er zullen steeds 1 of 2 personen van het bestuur aanwezig zijn, die het aanspreekpunt zijn
voor vragen omtrent de maatregelen.

Vooraleer te beginnen spelen
•

Kom niet meer dan 10 minuten voor aanvang.

•

Draag bij het binnengaan van de sportzaal je mondmasker.

•

Ga de sportzaal pas binnen nadat de sporters vóór jou de zaal hebben verlaten.

•

Kom indien mogelijk in je sportkledij naar de zaal, zodat de kleedkamers zo weinig mogelijk
moeten gebruikt worden. Douchen kan voorlopig niet.

•

Wil je toch gebruik maken van de kleedkamers, hou dan voldoende afstand en steek indien
mogelijk je kleren en schoenen in je sporVas. Indien nodig, worden alle kleedkamers
toegankelijk gemaakt.

•

Registreer je bij binnenkomst in de sporthal. Er zal een lijst klaar liggen waar je je
aanwezigheid kan aans<ppen.

•

Zet je sporVas op voldoende afstand van de andere sporVassen in de daarvoor voorziene
zone.

•

Helpen met opstellen en aXreken van de neVen wordt ten zeerste geapprecieerd. Alle neVen
dienen immers opgesteld te worden. Let er wel op dat je bij het opstellen (en aXreken) je
handen ontsmet, een mondmasker draagt en dat je voldoende afstand bewaart van mekaar.

Tijdens het spelen
•

De vier hoekvelden en het centrale speelveld zijn de basisspeelvelden die eerst in gebruik
worden genomen. Wanneer de 5 basisvelden bezet zijn, mogen de 4 overblijvende velden
gebruikt worden. Wanneer één van 5 de basisvelden vrijkomt, vul je dit opnieuw als eerste
op.

•

Alleen <jdens het sporten hoef je geen mondmasker te dragen.

•

Neem eventueel drinkﬂes en handdoek mee naar het veld.

•

Ontsmet je handen voor en na elke match.

•

Tijdens de match met je handen niet je ogen of mond aanraken.

•

Bij het wisselen van speelhelP, wissel je met de klok mee en raak je het net niet aan.

•

Geen hand schudden na de match.

•

Geen shuVles achterlaten bij het veld.

•

Na de match terug mondmasker opzeVen zolang je aan de kant zit.

Einde van de avond
•

Wanneer een net afgebroken kan worden (bv. als laatste match afgelopen is), wordt dit net
door de laatste spelers afgebroken (met mondmasker en gebruik van ontsme@ngsgel)

•

Respecteer het einduur en zorg dat je <jdig de zaal hebt verlaten.

•

Geen shuVles of afval achterlaten in de zaal.

De regels kunnen snel veranderen, we houden jullie uiteraard op de hoogte.

