Maatregelen COVID-19 SVZW Basketbal
1. De basisregels:
• Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
• Ben je 18 jaar en ouder, houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Was vaak je handen.
• Vermijd drukke plekken.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
2. De tribune is volledig gesloten tijdens trainingen
De tribune zal tijdens trainingen volledig gesloten zijn. Ook ouders van jeugdleden kunnen helaas niet plaatsnemen op
de tribunes. In de zaal zijn dus alleen spelers en trainers. We willen trainers en (volwassen-) trainers vragen eventueel
publiek erop te wijzen dat er helaas geen publiek welkom is.
3. De tribune is beperkt open tijdens wedstrijden
Tijdens wedstrijden is de tribune beperkt open voor publiek (max. 15 personen). Een vrijwilliger/ COVID-19 vrijwilliger
registreert aanwezigen en wijst mensen een plek aan. Als de tribune vol is, is het helaas niet mogelijk om wedstrijden te
bekijken. Na de wedstrijden willen we het publiek vragen om de sporthal zo snel mogelijk te verlaten, zodat het publiek
voor de volgende wedstrijd plaats kan nemen.
Nb: Het Sportcafe valt niet onder de verantwoordelijkheid van onze vereniging en dus ook niet onder dit protocol.
4. Als speler tijdens een wedstrijd of training
• Desinfecteer je handen zodra je in de sporthal komt. Er is materiaal beschikbaar.
• Als je 18 jaar of ouder bent, houd je buiten het veld 1,5 meter afstand. Ook op de bank, tijdens time-outs of in de rust
van de wedstrijd.
• Geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen of een yel is niet toegestaan.
• Na de wedstrijd of training in Wierden kun je je douchen en omkleden. Bij uitwedstrijden verwijzen we je naar de
maatregelen van de desbetreﬀende vereniging. Deze zijn te vinden via de basketball.nl app.
5. Als oﬀicial tijdens een wedstrijd
• Indien iemand zich niet houdt aan de maatregelen voor, tijdens of na de wedstrijd, dient de scheidsrechter de
aanvoerder/coach te wijzen op de regels en hun verantwoordelijkheid voor een veilige wedstrijd.
• De scheidsrechter kan geen disciplinaire maatregelen (T-fout, U-fout en/of D-fout) nemen bij het overtreden van de
richtlijnen. Onsportief gedrag dat al is verboden volgens de spelregels kan wel worden bestraft met sancties.
• De tafeloﬀicials dienen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Wanneer de jurytafel te klein is om
meerdere tafeloﬀicials te plaatsen, dient de jurytafel te worden uitgebreid (bijvoorbeeld met een extra tafel)
Scheidsrechters die het contact met de bal willen beperken kunnen er voor kiezen de bal bij het innemen van de bal niet
eerst in ontvangst te nemen. De bal is in dit geval pas ‘in leven’ wanneer de scheidsrechter hier een mondelinge
toestemming voor geeft. Wanneer een scheidsrechter hier gebruik van wil maken, dient hij/zij dit vooraf kenbaar te maken
aan de teams en zijn collega-scheidsrechter. Het advies is om als scheidsrechtersteam hier dezelfde lijn in te hanteren.
6. Als trainer/coach tijdens een wedstrijd of training
• Je spreekt leden aan op het niet naleven van deze maatregelen.
• Je bent een voorbeeld voor andere leden op het gebied van het naleven van deze maatregelen.
• Tijdens trainingen vraag je indien nodig of publiek van de tribune weg wil gaan en de sporthal wil verlaten.
• Als iemand zich herhaaldelijk niet aan de maatregelen houdt, contacteer je het bestuur. Het bestuur zal in overleg
met jou als trainer/coach passende maatregelen treﬀen.
Dank voor jullie medewerking. We rekenen op jullie!
Bestuur SVZW Basketbal

