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TTV Amstelveen - regels competitie avonden in verband met Corona

Basisregels

 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

 Houd 1,5 meter afstand (ook zoveel mogelijk tijdens het sporten).

 Probeer drukte te vermijden.

 Was vaak je handen, bij de ingang en in de kantine is handgel aanwezig.

 Was bij binnenkomst en vertrek en voor- en na toiletgebruik je handen.

Regels voor, tijdens en na het spelen

 Elke uit- en thuisspeler en bezoeker/begeleider vullen direct bij binnenkomst het
registratieformulier in (op de statafel in de gang).

 Er is per speeldag/-avond een zaalwacht (herkenbaar aan hesje). Hij/zij kan jouw vragen of
opmerkingen inzake de Corona regels beantwoorden of aanwijzingen/tips geven.

 Bij voorkeur kleed je je thuis om en kom je in je sportkleding. Dit geldt ook voor de gasten.
Als je toch de kleedkamer wil gebruiken houdt dan 1,5 meter afstand.

 Bij inspelen mag er maar 1 speler aan een kant staan (dus niet 2 tegen 1 zoals soms nog wel
eens wordt gedaan). Na inspelen zowel balletje als tafel reinigen.

 Er worden geen dubbels gespeeld.

 Niet spelende teamleden/gasten nemen plaats op de banken en houden minimaal 1,5 meter
afstand. Als dit niet kan ga je naar de kantine. Ook in de kantine neem je de regels in acht.

 Per wedstrijd van maximaal 5 games wordt NIET van speelhelft gewisseld. De tegenstander
kiest de helft uit waar hij op speelt gedurende de wedstrijd.

 Bij aanvang van de wedstrijd wens je je tegenstander een goede partij maar geef je GEEN
hand. Elleboogstootje of tikje met de voet mag wel.

 Na de wedstrijd maken de spelers de eigen tafelhelft schoon en het balletje.

 Op het speelveld zijn alleen spelers en een eventuele teller aanwezig.

 In geval van ‘let’ wordt de bal met de voet teruggeschopt richting de betreffende tafel.

 Tellers wassen hun handen voor en na gebruik van het telbord.

 Na het spelen kun je je omkleden in de kleedkamer met inachtneming van de 1,5 meter regel.

 Douchen kan gelijktijdig met maximaal 4 personen (liefst echter thuis douchen)

Bar/kantine
 De kantine is tijdens de competitie-uren geopend.

 Ook in de kantine is er de gelegenheid om je handen te wassen.

 In de kantine geldt de 1,5 meter regel.

 Verplaats geen tafels en stoelen.

 Er is per competitiedag of avond een vaste barpersoon. Alleen deze komt achter de bar.

 Maak zo veel mogelijk gebruik van (team)bonnen. Reken aan het einde van de avond je
teambon af. Dit kan voorlopig alleen cash.


