Corona maatregelen HC Schoten - Code Oranje
Naar aanleiding van de nieuwe opschaling van de Coronamaatregelen naar code oranje, zijn
voor onze HC Schoten volgende richtlijnen van kracht tijdens de trainingen:
1) Algemeen
-trainers dragen steeds mondmasker
-kleedkamers zijn niet toegankelijk
-aanwezigheden worden genoteerd
-op het grondgebied van de sporthal draagt iedereen mondmasker (ook op parking & voor de
sporthal) tot het betreden van de sportvloer
-iedereen > 12 jaar brengt zelf ontsmetting voor handen mee
-gebruikt materiaal moet ontsmet worden
-er mogen enkel handfluitjes of elektronische fluitjes gebruikt worden
-alle ploegen trainen slechts één keer per week (uitgezonderd U8/U10)
-spelers mogen slechts met één ploeg mee trainen
-begin & einde training:
=> de trainingen gaan door volgens schema “trainingen – code oranje”
=> de beginnende ploeg wacht altijd voor de sporthal totdat de vorige ploeg buiten is
=> op het startuur van de training, komt de ploeg in de sporthal en gaat door naar tribune
=> zowel bij het begin als het einde worden de zitjes ontsmet
=> op de tribune worden steeds 2 zitjes vrij gelaten

2) U8/U10 - J12 - M13
-mogen gewoon trainen
-wedstrijden mogen gespeeld worden
-trainers dragen steeds mondmasker, zowel tijdens trainingen als wedstrijden

3) J14 - J16 - J18 - M15 - M17 - M19
-geen wedstrijden totdat voor de sport terug code groen van kracht is
-maximum 12 spelers/half veld
-trainen contactloos en ten alle tijde moet de afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden
-pas- en shotoefeningen zijn toegestaan (pasoefeningen met vaste partner)
-handen ontsmetten voor en na de training maar ook voor en na elke drinkpauze

4) Dames - Heren
-competitie wordt pas in januari terug opgestart
-maximum 12 spelers/half veld
-trainen contactloos en ten alle tijde moet de afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden
-pas- en shotoefeningen zijn toegestaan (pasoefeningen met vaste partner)
-handen ontsmetten voor en na de training maar ook voor en na elke drinkpauze

Opmerkingen:
-trainers brengen zelf hun spelers op de hoogte
-spelers en ouders beslissen zelf of ze al dan niet komen trainen, en laten dit aan trainer weten
-trainers beslissen zelf of ze training willen geven, maar laten aan Wilfried weten als ze geen
training willen geven
=> we bekijken dan samen wie de training kan overnemen

