Door de Corona uitbraak en de afgelopen persconferentie van 28 september j.l. zijn wij
vanaf heden gehouden aan de volgende maatregelen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Houd 1,5 meter afstand van elkaar
Blijf bij klachten thuis.
Geen publiek (ook ouders) aanwezig bij wedstrijden en trainingen.
Chauffeurs voor uitwedstrijden bij de jeugd worden gezien als begeleiders en
mogen het sportpark op (maximaal 3 begeleiders en 5 chauffeurs)
Bij de seniorenwedstrijden worden uitsluitend degenen toegelaten, die op het
wedstrijdformulier vermeld staan (maximaal 18 spelers, ass. Scheidsrechter en
begeleiding (trainer, ass. Trainer, verzorger en leider). Zij dienen zich tijdens de
wedstrijd ook in dug out en overige zitplaatsen op het veld te bevinden. Wanneer
er mensen zich langs de lijn bevinden, zullen deze verzocht worden het terrein te
verlaten.
Bij de thuiswedstrijden van Festilent 1 zullen degenen toegelaten worden, die in
het bezit zijn van een zgn bestuurspas, waarvan er per club 10 ter hand zijn
gesteld. Deze pas moet wel getoond worden. Zonder deze pas geen toegang !!!
In de bestuurskamer kunnen niet meer dan 2 bestuursleden van beide partijen
worden ontvangen.
Van de KNVB worden de scheidsrechters en eventuele rapporteur(s) toegelaten.
Gelieve de voorgaande aandachtpunten duidelijk te communiceren !!!!
Direct na de wedstrijd dient iedereen het sportpark te verlaten (mogen niet bij
andere wedstrijden kijken).
Kantine is gesloten.
Deze regels gelden vooralsnog voor de komende 3 weken.
Wij gaan ervan uit dat een ieder verstandig met deze regels om gaat.
Daarbij blijven natuurlijk de normale basis regels bestaan;
Spelregels voor senioren en jeugdspelers > 18 jaar
• In de kleedkamers is maximaal ruimte voor 7 spelers.
• Hierdoor krijgt uw team de beschikking over 2 kleedkamers.
• Na de wedstrijd mag er door slechts 1 persoon tegelijk gedoucht worden in de
kleedkamer.
• Als blijkt dat men zich hier niet aan houdt, worden de douches afgesloten en
kan er niet gedoucht worden.
• Wedstrijdbesprekingen mogen niet in de kleedkamers gehouden worden en
moeten dus - tijdens de warming- up - op het veld gehouden worden.
• De leider dient zich (alleen) te melden in de ontvangstruimte.
• Maximaal toegestaan aantal personen in de ontvangstruimte bedraagt 4.
• Zijn er al 4 mensen, wacht even tot er iemand klaar is.
• Voor de kleedkamers is een sleutelgeld vereist van € 5,00 per kleedkamer. Dit
bedrag ontvangt u weer na de wedstrijd terug na inlevering van de sleutels.
• In de gangen van de kleedkamers geldt éénrichtingsverkeer; is met
bewegwijzering aangegeven.
Informatie mail: senioren@festilent.nl

