Protocol wedstrijden en trainingen:
Deze voorwaarden zijn opgesteld door NOC-NSF (in opdracht van de overheid) voor alle
sportbonden en aangevuld door de KNVB en gemeente Landerd.
Er moet strikt gehouden gaan worden aan de voorwaarden.
Algemeen
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) klachten hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts.
• Bewaar zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.
• Volg de instructies op die bij Festilent gelden.
Senioren Teams
• Senioren teams moeten 1,5 meter afstand behouden. Enkel op het speelveld (tijdens
de wedstrijd of training) mag hier van afgeweken worden.
• Dit betekent dat er voor de wedstrijd, tijdens de warming up en tijdens de rust 1,5
meter afstand aangehouden moet worden.
• In de kleedkamer moet voor de senioren 1,5 meter afstand aangehouden worden. Dit
betekent bij Festilent maximaal zeven personen in één kleedkamer.
• Douchen is voor senioren niet mogelijk na de training; na een wedstrijd mag slechts
1 speler douchen. Nadat deze klaar is, mag de volgende gebruik maken van de
douche. Indien blijkt dat men zich hier niet aan houdt, zullen de douches
worden afgesloten.
• Seniorenleden nemen een eigen bidon mee waaruit gedronken kan worden.
• Bij uitwedstrijden mogen er maximaal vier spelers in een auto, het advies is om een
mondkapje te dragen.
• Komt een Festilent-team aan op een sportcomplex en heeft men het gevoel dat de
regels niet nageleefd worden, dan is het aan het team toegestaan om de wedstrijd
niet te spelen (mocht men bewijzen hebben, dan graag deze overleggen).
Junioren/pupillen teams
• Bij jeugdwedstrijden mogen er maximaal twee volwassenen in een kleedkamer. Deze
moeten onderling 1,5 meter afstand houden en eveneens 1,5 meter ten opzichte van
de kinderen vanaf twaalf jaar houden.
• Voor de jeugdleden geldt: neem je eigen bidon mee en zorg dat alleen jij daaruit
drinkt.
• Jeugdleden gaan direct naar het veld of veldgedeelte (dat aangegeven is door de
trainer/leider) waar getraind wordt en/of de wedstrijd wordt gespeeld.
• Jeugdleden zijn niet eerder dan vijf minuten voor aanvang van de training aanwezig.
• Jeugdleden gaan niet naar een ander veldgedeelte.
• Jeugdleden komen niet in het ballenhok en/of materialenhok.
• Kleedkamers zijn tijdens een training niet open, douchen na een training is niet
mogelijk.
• Tijdens de wedstrijden zijn de kleedkamers wel open, er mogen maximaal twee
volwassen in een kleedkamer, zij moeten onderling ook 1,5 meter afstand houden.
Douchen is dan wel toegestaan.
• Voor onder 19 teams ( JO19-1, JO19-2 en MO19-1) geldt dat de spelers /
speelsters van 18 jaar en ouder in een aparte kleedkamer moeten verkleden en
douchen en zijn de regels van de senioren teams van toepassing.
• Na de training gaan de jeugdleden direct naar huis. Jeugdleden mogen enkel naar de
uitgang lopen en verder niet over het sportpark lopen.
• Fietsen worden in de stalling buiten de poort geplaatst.

•
•

Bij uitwedstrijden mogen er maximaal vier spelers in een auto, het advies is om –
vanaf 13 jaar - een mondkapje te dragen.
Voor de jeugdleden geldt: ga thuis naar het toilet! Moet je onverhoopt toch naar het
toilet moeten, dan ga je alleen naar het toilet. Was zorgvuldig je handen en keer
direct terug naar je team.

Ouders
Voor ouders geldt:
• Houd je kind thuis als het een van de volgende (ook milde) klachten heeft:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Houd je kind thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als ieder gezinslid 24 uur klachtenvrij is, mag je kind
weer komen trainen.
• Houd je kind thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het
coronavirus. Tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon kan iemand nog
ziek worden, daarom moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
• Op het sportpark moet u de 1,5 meter afstand in acht houden ten opzichte van
andere ouders/bezoekers en kinderen boven de twaalf jaar.
• U mag de kleedkamer niet betreden. Niet voor, tijdens of na de training of wedstrijd.
• Kinderen kunnen niet omkleden op het sportpark tijdens de training.
• Kinderen mogen niet eerder dan vijf minuten voor de training aanwezig zijn.
• Zorg dat u tijdens de training telefonisch bereikbaar bent voor de trainer.
• Zorg dat u op tijd weer bij het sportpark bent om uw kind op te halen, zodat deze niet
hoeft te wachten.
• Er wordt geadviseerd om als rij-ouder eveneens een mondkapje te dragen bij
het vervoeren van alle leeftijden kinderen.
Dit protocol kan ieder moment door de overheid, KNVB, gemeente Landerd of Festilent
aangepast worden.
Deze voorwaarden moeten strikt opgevolgd worden.
In een uiterste geval kan je de toegang tot het sportpark ontzegd worden!
Om veilig te kunnen blijven sporten vragen we dringend om dit protocol te volgen.
Bestuur Festilent.

