Beste bezoekers,
Leuk dat jullie in De Meerwaarde een oefenwedstrijd komen spelen tegen SSS. Via deze
mail willen wij jullie op de hoogte brengen van informatie voor deze oefenwedstrijd en de
coronaprotocollen van SSS.
Wij verwachten jullie tien minuten voor aanvang van de warming up bij de ingang van De
Meerwaarde. Hier zal iemand van de thuisspelende ploeg jullie ontvangen en naar het juiste
veld en/of de beschikbare kleedkamer begeleiden. Bij binnenkomst vragen wij jullie je
handen te desinfecteren bij de daarvoor bestemde desinfectiepaal.
Het veld kan gedurende een blok van 2,5 uur gebruikt worden. In onderling overleg wordt de
aanvang van de wedstrijd geregeld.
Wij vragen jullie om rekening te houden met de volgende coronamaatregelen:
Rondom de wedstrijd:
- Kom op het aangegeven tijdstip en verlaat na afloop zo snel mogelijk het SSSportcentrum.
- Neem geen publiek mee naar het toernooi. Kom alleen met spelers en coaches.
Noodzakelijke begeleiding (een ouder die moet rijden voor minderjarigen) is wel toegestaan.
- Kom zoveel mogelijk in je sportkleding naar de sporthal. De kleedkamers zijn beperkt open
(max. 9 personen tegelijk in de kleedkamer).
- Na afloop kan er gedoucht worden (max. 4 personen tegelijk); toiletten zijn beschikbaar.
- De kantine is qua zitplaatsen alleen geopend voor SSS-leden. Bezoekende teams kunnen
in de kantine wel een (non-alcoholische) consumptie afhalen (bijv. een AA voor of na de
wedstrijd); neem dus vooral je eigen eten en drinken mee (geen glas).
- Volg de aanwijzingen van onze toezichthouders ten alle tijden op.
Wedstrijdregels:
- Vul voor aanvang van de wedstrijd bij het veld een registratieformulier in.
Deze contactgegevens worden uitsluitend gedeeld met de GGD op hun verzoek voor bronen contactonderzoek. SSS vernietigt deze gegevens na twee weken..
- Gebruik de ballen van het SSSportcentrum. Deze worden tussentijds gedesinfecteerd.
- Houd buiten het veld 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor teamgenoten
onderling. Wisselspelers, coach en scheidsrechters moeten dus ook 1,5 meter afstand
houden van elkaar; verspreid je zowel aan de zijkant(en) als achter het veld. Binnen het veld
tijdens wedstrijden en inspelen geldt deze regel niet.
- Vermijd onnodig contact en geschreeuw. Denk bijvoorbeeld aan handjeklap, schreeuwen
naar elkaar na een punt en bij elkaar komen na ieder punt op het veld.
Lees op de website (w
 ww.sss-barneveld.nl ) de laatste informatie en de protocollen. Voor
vragen en opmerkingen kunt u terecht bij c oronateam@sss-barneveld.nl.
Met SSSportieve groet,
SSS Barneveld

