HTC hockey Son: Samen tegen Corona

1. De basisregels
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Vermijd drukte.
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
• Schud geen handen.
• Nies en hoest in je elleboog.
1,5 meter afstand:
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te
houden
• Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel
tot volwassenen*
• Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en van jongeren vanaf 13
jaar*
*Tijdens het sporten hoeven zij geen 1,5 meter afstand te houden.
Geen toegang:
• Wacht je op een Corona test, of wacht je op de uitslag van een Corona test, dan ben je niet welkom
op het sportpark (dus ook niet als publiek). Ben je teruggekeerd uit een risicogebied (minimaal code
oranje) dan ben je 10 dagen niet welkom op de club, tenzij je je hebt laten testen op Corona en uit
die test blijkt dat je niet besmet bent.

2. Regels tijdens de trainingen
• Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de training naar het sportpark, niet eerder. Na de
training ga je meteen naar huis.
• Het is verboden om buiten de officiële training het veld te betreden.
• Hockeyers mogen niet in het materiaalhok komen. Dit mogen alleen de trainers/coaches en er mag
maximaal één persoon tegelijk in het materiaalhok zijn.

3. Regels tijdens de wedstrijddagen
• Hockeyers mogen niet in het materiaalhok komen. Dit mogen alleen de trainers/coaches en er mag
maximaal één persoon tegelijk in het materiaalhok zijn.
• Na afloop van de wedstrijd moet men z.s.m. de dugout leegmaken en het veld verlaten met
inachtneming van de geldende afstandsbepalingen. Pas wanneer een team het veld verlaten heeft,
kan een volgend team het veld (en de bijbehorende dugout) betreden.
• Er wordt wel getosst, maar er is geen line-up of handen geven voor aanvang van de wedstrijd.
Graag direct opstellen. Vanaf 18 jaar: geen huddle vooraf.
• Er is geen wedstrijdtafel. De F- en E-teams hebben een eigen set pylonnen voor het uitzetten van
de velden.
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Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck.
Hierbij
wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet
gevaccineerd zijn: iedereen is in welkom mits men geen klachten heeft.
Publiek moet onderling 1,5m afstand houden en is zelf verantwoordelijk hier op te letten.
Kleedkamers en douches mogen worden gebruikt, met inachtneming van de basismaatregelen,
zoals de 1,5 meter afstand. Na gebruik maakt ieder team de kleedklamer leeg. Er mogen hier geen
spullen achterblijven tijdens training of wedstrijd.
Uitwedstrijden: Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in
dezelfde auto zitten, adviseren wij personen vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen. Daarnaast
adviseren wij geen publiek mee te nemen naar uitwedstrijden.

4. Regels voor HTC Clubhuis en Terras
• Op het Terras is zitten verplicht.
• Op het Terras is registratie en een gezondsheidcheck verplicht voor alle bezoekers. Uit- en
thuisteams (spelers en coaches) en scheidsrechters van dienst hoeven niet apart te registreren
want zij staan al op het wedstrijdformulier (DWF). Gebruik hiervoor de clubapp en ga naar ‘...
meer’, ‘Digitaal Wedstrijdformulier’.
• Op het Terras gelden alle basisregelen, ook afstand houden!
• Het Clubhuis is alleen open voor het halen van bestellingen aan de bar en het gebruik van toiletten
en kleedkamers. Men kan niet blijven staan of zitten in het Clubhuis.
• Alleen bij plotseling noodweer (=onweer met minder dan 10 tellen tussen bliksem en donder) mag
er bij wijze van uitzondering geschuild worden in het Clubhuis. Houd hierbij wel de teams
gescheiden en neem de afstand in acht.

5. Regels bij een positieve Corona test
• Indien een speler positief getest wordt, blijft deze thuis zolang de ziekte duurt en volgens de regels
van de arts of GGD.
• De speler informeert de coach van zijn/haar team.
• De coach informeert het team dat er een persoon positief is en dat iedereen verzocht wordt extra
kritisch te zijn op evt ziekteverschijnselen. Bij twijfel: laat je testen!
• De coach informeert de TC via TC@htcson.nl en overlegt welke maatregelen er verder genomen
moeten worden gezien de omstandigheden. Bij besmetting van twee of meer spelers per team kan
er besloten worden tot het afgelasten van trainingen of wedstrijden.
• Indien een trainer positief getest wordt, mag deze geen training geven zolang de ziekte duurt.
Hij/zij meldt dit meteen bij trainingen@htcson.nl en bij de coach van het betreffende team.
• Indien een coach positief getest wordt, mag deze niet coachen zolang de ziekte duurt. Hij/zij regelt
zelf een andere coach om in te vallen. De coach informeert de TC.
Bovenstaande regels zijn gebaseerd op het protocol verantwoord sporten van het NOCNSF en de regels
van de KNHB, Update 30 augustus 2021

Wil je je als bezoeker snel registreren, gebruik onderstaande link of scan de QR code!
Link: HTCSON Hockey (http://www.htcson.nl/registratie)
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