De spelregels in de sporthal in verband met COVID-19
Het seizoen gaat weer van start. Onderstaande spelregels gelden bij Vlaardingen
Captains tijdens de wedstrijddagen in de Erasmushal. Bij Vlaardingen Captains is er
ruimte voor in totaal 14 supporters in de zaal. Het uitspelende team mag maximaal 7
ouders/verzorgers/ 18+ jaar personen per team meenemen. Het thuisspelende team
mag maximaal 7 ouders/verzorgers/18+ jaar personen per team meenemen. Graag
ontvangen wij uiterlijk 48 uur voor het moment van de wedstrijd per mail met hoeveel
supporters de teams aanwezig zijn in de sporthal. Dit bericht kan gestuurd worden naar
info@vlaardingencaptains.nl.
VOOR DE WEDSTRIJD
Kom maximaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd naar de zaal en neem je eigen
bidons mee. Pas wanneer de vorige wedstrijd afgelopen is kunnen de spelers, coaches en
supporters de sporthal betreden. De gastspelers en coach kunnen via kleedkamer 1B de
sporthal betreden. De Captains spelers en coach kunnen via kleedkamer 3B de sporthal
betreden. Voor de scheidsrechters zijn er aparte kleedkamers waar zij zich kunnen
omkleden.
TIJDENS DE WEDSTRIJD
Hier gelden de regels van het protocol van de NBB. Wees hier alert op. Tijdens de rust
kunnen de spelers naar de kleedkamer. Wees alert op de 1,50 meter. Wees alert op de
afstand tot de tafelaars. Let op de afstand tot de spelers. Voor coaches is dit 1,50 meter.
Tijdens de time out kunnen de spelers bij elkaar staan. De coach houdt 1,50 meter
afstand.
NA DE WEDSTRIJD
• Hier gelden de regels van het protocol van de NBB.
• De gastspelers en coach verlaten de sporthal via kleedkamer 1A de sporthal.
• De Captains spelers en coach verlaten de sporthal via kleedkamer 3A.
• Na de wedstrijd moet eerst alles gedesinfecteerd worden. Ballen, banken,
apparaten en de tafels.
• De spelers die moeten gaan spelen komen pas naar binnen als de spelers die
klaar zijn met de wedstrijd naar de kleedkamer zijn vertrokken.
• Geen high fives of handen schudden bij scoren of na afloop van de wedstrijd.
SPELREGELS VOOR HET PUBLIEK
• De supporters hebben 1-richtingsverkeer route. Via de klapdeuren naar de
sporthal kunnen de supporters de sporthal betreden. Via de nooduitgang achter in
de zaal kunnen de supporters de sporthal weer verlaten.
• De supporters moeten zitten op de aangewezen plekken en houden de 1.50 m
afstand in acht. Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials,
vrijwilligers en medewerkers (en sporters).
• Houd 1,5 m afstand. Mocht je tot een risicogroep behoren kom dan NIET naar de
hal.
• Geforceerd stemgebruik, zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

