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Protocol BC Shot competitie 2020-2021
Tijdens de competitiewedstrijden gelden voor alle teams de richtlijnen zoals voorgesteld door het RIVM (afstand houden,
handen wassen, thuisblijven bij klachten, geen handen schudden). Naast deze voor iedereen bekende landelijke richtlijnen
heeft ook Badminton Nederland een Corona protocol opgesteld: https://www.badminton.nl/uploads/documents/Protocolverantwoord-sporten-Badminton-Nederland-week-35.pdf
Ook zijn hierover enkele nieuwsartikelen met informatie gepubliceerd: https://www.badminton.nl/nieuws/competitiespelen-in-coronatijd en https://www.badminton.nl/nieuws/badmintoncompetitie-in-coronatijd-zo-doen-we-dat
Aanvullend op het RIVM en Badminton Nederland heeft ook BC Shot specifieke richtlijnen opgesteld voor de competitie. Dit
protocol geldt voor alle teams van BC Shot, en voor alle teams van bezoekende verenigingen.
• Iedereen is verplicht zijn/haar handen te desinfecteren bij binnenkomst.
• Bij binnenkomst ligt een lijst klaar waarop trainers/coaches/begeleiders hun aanwezigheid dienen te registreren.
Naam en vereniging zijn noodzakelijk om eventueel bron en contactonderzoek uit te kunnen voeren.
• Ieder team, zowel teams van BC Shot als bezoekende teams, krijgt een vaste plaats toegewezen in de sporthal.
Iedereen is verplicht om zoveel mogelijk op deze vaste plaats te blijven gedurende de wedstrijden. Spelers dienen het
contact met spelers uit andere teams zoveel mogelijk te beperken.
• Per tribune zijn 4 zitplaatsen beschikbaar. Deze plaatsen zijn duidelijk aangegeven met markeringen, hou je aan deze
markeringen.
• Teams die om 13.00 uur starten met hun competitiewedstrijd, zijn verplicht buiten de zaal te wachten tot 12.50 uur.
Toegang tot de zaal voor die tijd is mogelijk, indien de vaste plaats die toegewezen wordt aan dat team vrij is.
• Vanwege de beperkte ruimte en zitplaatsen in de zaal is er geen publiek toegestaan bij de wedstrijden. Een
trainer/coach voor de seniorenteams is toegestaan, evenals maximaal 2 begeleiders per jeugdteam. Voor iedereen
geldt dat het verplicht is 1,5 meter afstand te houden tussen elkaar. Indien dat niet mogelijk is, dan is het verzoek de
zaal te verlaten en plaats te nemen in Café de Salamander. Meer informatie over de horeca later in dit protocol.
• We hebben geprobeerd rekening te houden met de baanindeling en hebben de jeugd teams zoveel als mogelijk dicht
bij Café de Salamander ingepland.
• Het gebruik van telmappen is mogelijk. Wel is elk team van BC Shot verplicht om deze telmappen te desinfecteren,
zowel gedurende hun eigen wedstrijd als na afloop van de wedstrijd.
• Kleedkamers zijn beschikbaar, echter geldt een maximum van 6 personen tegelijk aanwezig per kleedkamer. Vanwege
de beperkte ruimte vragen wij iedereen zich zoveel mogelijk thuis om te kleden, thuis naar het toilet te gaan, en thuis
bidon/drinkfles te vullen.
• Café de Salamander is geopend, echter is ook verplicht zich aan de geldende regels te houden. Daarom geldt dat
registratie vooraf verplicht is (kan aan de deur), maximaal 4 personen per tafel, en een beperkt aantal tafels
beschikbaar. BC Shot zal op de tribunes formulieren neerleggen waarmee een reservering gedaan kan worden voor de
horecagelegenheid. Vraag ook even aan je tegenstanders of en met hoeveel personen ze blijven drinken, en lever dit
formulier zo snel mogelijk in bij Café de Salamander. Indien er geen plaats beschikbaar is, rekenen wij op ieders begrip
en vragen we jullie direct naar huis te gaan.
Voor uitwedstrijden geldt:
•
Vervoer naar en terug van een competitiewedstrijd mag met het team in één auto, mondkapjes zijn niet verplicht,
maar worden wel sterk geadviseerd.
•
Ventilatie in de auto kan het beste worden geregeld via airco op de stand dat frisse lucht van buitenaf wordt
aangevoerd.
•
Douchegelegenheid en horeca is niet altijd beschikbaar.
•
Drink alleen uit eigen bidon en gebruik alleen eigen materiaal.
•
Kijk altijd op de website van de vereniging waar de uitwedstrijd naar toe gaat. De meeste verenigingen hebben
daar hun eigen Corona protocol op gepubliceerd. Houd je altijd aan het geldende protocol van de vereniging.
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