BELANGRIJKSTE REGELS VOOR COMPETITIE SPELEN

Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40
personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt deze maatregel wel. Dus het is de
bedoeling dat je spelers na afloop van het vrij spelen, de training of een wedstrijd de
sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.
Hoe kun je competitie spelen als de kantines dicht zijn? Of mag je wel een plek bieden zonder
verkoop? De spelers worden buiten ontvangen.
Toiletten blijven open, kleedkamers zijn gesloten.
Je mag je eigen eten en drinken meenemen.
Als ik na het spelen van mijn eigen competitie wedstrijden gelijk naar huis?
Als alle partijen van jouw team gespeeld zijn, worden jullie geacht als team de accommodatie te
verlaten.
Wordt een competitie dag gezien als één wedstrijd? Dus is het toegestaan om te wachten na bv je
enkelpartij totdat je een dubbelpartij kan spelen?
Ja, pas als alle partijen van jouw team gespeeld zijn worden jullie geacht als team de accommodatie
te verlaten.
Een team van meer dan vier personen mag bij elkaar komen voor het spelen van wedstrijden. Na
afloop van de wedstrijd geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen wel. Advies: ga met
4 spelers.
Het advies is om competitiewedstrijden in zo min mogelijk speelrondes te laten spelen, zodat de
wachttijd beperkt blijft. Bij avondcompetities kan er dan ook op twee banen twee uur achter elkaar
worden gespeeld.
Kantines en clubhuizen zijn gesloten. Het is dus niet toegestaan hier te wachten of te schuilen bij
regen.

JEUGD
Een ouder/begeleider van een jeugdlid t/m 17 jaar mag zowel bij een uitwedstrijd als een
thuiswedstrijd blijven kijken.
Voor ouders van jeugdleden t/m 17 jaar geldt dat zij alleen mogen kijken wanneer zij hun kind naar
een andere vereniging brengen (als chauffeur) voor het spelen een wedstrijd (competitie en
toernooien). Zij worden dan gezien als begeleider en mogen blijven kijken. Als een jeugdlid t/m 17
jaar op de eigen accommodatie speelt, dan worden ouders (ook als ze het kind brengen naar de club)
als toeschouwer gezien en mogen zij niet blijven kijken.
Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder
teambegeleiding. Zij worden dus niet gezien als toeschouwers en mogen blijven kijken naar de
wedstrijd.
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