PROTOCOL COVID GRIVOK GRIMBERGEN
voor de competitiewedstrijden
van onze eigen Grivokploegen

THUISWEDSTRIJDEN:
ALGEMEEN voor IEDEREEN:
• De spelers komen in competitiekledij naar de sporthal. Immers, kleedkamers en douches zijn niet
beschikbaar! Dit geldt voor GEHEEL GRIVOK: Jeugd-, Senioren- en Recreatiecompetitie!
• De spelers brengen hun eigen gevulde drinkbus mee.
• Bij het binnenkomen zal iedereen handen en onderarmen desinfecteren. Wij zorgen zelf voor het
materiaal.
• Iedereen ouder dan 12 jaar draagt bij het binnenkomen een mondmasker. Pas op het terrein kan de
speler zijn mondmasker afnemen. De niet-spelers houden de hele wedstrijd hun mondmasker aan.
• Spelers gaan rechtstreeks naar hun wedstrijdterrein. Wanneer het terrein nog bezet is, wordt er
buiten de sportzaal gewacht tot een Grivokverantwoordelijke het teken geeft om binnen te gaan.
• Supporters zijn toegelaten tot maximum 20 personen/per ploeg.
• Supporters gaan na de registratie rechtstreeks naar de tribune. Dit maximum 15 minuten vóór het
wedstrijdbegin.

SPECIFIEK voor de U17-U15-U13-U11.
•
•

Aankomst in de sportzaal: spelers: 30 minuten vóór het wedstrijdbegin.
Na de wedstrijd:
o Spelers én supporters verlaten de zaal langs de nooduitgangen achter de velden.
o Trainer/coach, eventueel met hulp van de ploegcoördinator, ontsmet banken en al het gebruikte
sportmateriaal én tribunes. Pas dan is het terrein vrij voor een volgende wedstrijd.

SPECIFIEK voor Dames 1 en Dames 2
•
•

Aankomst in de sportzaal: spelers: 45 minuten vóór het wedstrijdbegin.
Na de wedstrijd:
o Spelers én supporters verlaten de zaal langs de nooduitgangen achter de velden. Zo het de laatste
wedstrijd van de dag is, verlaten eerst de supporters, nadien de spelers de zaal langs de ingang.
o Aangeduide spelers ontsmetten al het gebruikte sportmateriaal én tribunes.

SPECIFIEK voor Recreactieploegen
• Zij zorgen zelf voor de registratie (naam, voornaam en e-mail of tel. van tegenstrever)
• Aankomst en verlaten van de sportzaal: regeling onderling. Gelieve je wel aan de afstandsregels te
houden!!!
• Vóór en na de wedstrijd ontsmetten zij al het gebruikte sportmateriaal.

WEDSTRIJDEN op VERPLAATSING:
• Vervoer: vermijd zoveel mogelijk carpoolen! Zo het niet anders kan, draag in de auto een
mondmasker!
• De Covidregels van de Vlaams-Brabantse ploegen vind je op www.volleyscore.be. De
ploegcoördinatoren raadplegen dit tijdig en geven deze informatie door aan hun ploeg.

Interessant te weten: wedstrijdformules:
* Voor U13-U11: https://www.volleyvlaanderen.be/wp-content/uploads/Protocol-U13-U11-png.png
* Vanaf U15 tot en met senioren: https://www.volleyvlaanderen.be/wp-content/uploads/protocol-6-6-PNG.png.

