Aanvullende Coronaregels 15-10-2020
De overheid heeft aanvullende eisen gesteld aan sportverenigingen mbt Corona. Hierbij een
overzicht van de veranderingen / aanvullingen voor Trias in het paars. Bestaande afspraken in zwart.
Competitie
•
De tafeltenniscompetitie wordt per direct gestopt – jeugd en senioren!
Spelen / trainen bij Trias
•
We mogen blijven tafeltennissen! -> trainen en vrij spelen;
•
Tafeltennis is geen contactsport en geen teamsport – de regel van maximaal 4 spelers geldt
derhalve niet voor tafeltennis mits 1,5 afstand wordt gehouden;
•
Kleedkamers worden gesloten!
Wat we al hadden afgesproken
•
Houd je aan de basisregels (thuisblijven bij symptomen, handen wassen, hoest in elleboog, 1,5m);
•
Max 30 personen in de zaal;
•
Max 3 center courts per zaal voor senioren;
Het dragen van
•
Niet dubbelen voor senioren;
mondkapjes is (nog) niet
•
Publiek is niet toegestaan:
verplicht bij Trias
•
Spelen mag – maar na het spelen direct vertrekken;
•
Bar is gesloten.
.

Aanvullende Coronaregels 29-09-2020
De overheid heeft aanvullende eisen gesteld aan sportverenigingen mbt Corona. Hierbij een
overzicht van de veranderingen / aanvullingen voor Trias.
Toeschouwers
•
Er is helaas geen publiek meer welkom tijdens onze wedstrijden en tijdens onze trainingen;
•
Ouders kunnen hun kinderen halen en brengen en even kort de accommodatie betreden om het kind
goed af te leveren. Daarna wordt verzocht om de accommodatie weer te verlaten en de kinderen na de
training / wedstrijd weer op te halen;
•
Bij uitwedstrijden van jeugd valt de chauffeur onder de begeleiding en mag de chauffeur dus mee naar
binnen.
Bar / Kantine
•
Onze Bar / kantine blijft tot nader order gesloten;
•
Er is geen bardienst – indien sleutel wordt gehaald wordt alleen sleutel van het gebouw afgegeven;
•
De bestaande Corona coördinatoren blijven toezien op naleving regels – tijdens competitieavonden is er
geen bardienst en wordt toegezien op de regels door Andre (Dinsdag), Niek (Vrijdag), Gooi en Irene
(Jeugd), Rogier (Zaterdag); Tijdens trainingen zien de trainers toe op naleving!
•
Als de competitiewedstrijd of training is afgelopen verlaat je de accommodatie – niet blijven hangen;
•
Sporten in groepen groter dan 4 personen mag – maar na de wedstrijd of training geldt de maximale
groepsgrootte van 4 personen weer (>13 jaar) – vertrekken en niet met elkaar om de tafel gaan zitten.
Alle overige regels blijven gehandhaafd.

