HLTC MARLOT COMPETITIE CORONA PROTOCOL

Het Coronavirus is nog steeds aanwezig in Nederland. De KNLTB houdt zich aan de
richtlijnen en adviezen van de overheid. Op de KNLTB-website kunnen in de Toolkit
Corona alle protocollen en richtlijnen, zowel van de KNLTB als van NOCNSF,
geraadpleegd worden.
Om de competitie 2020 op HLTC Marlot zo veilig mogelijk te kunnen laten spelen, is
het belangrijk om het HLTC Marlot Competitie Corona Protocol aandachtig door te
lezen en de richtlijnen in acht te nemen.
ALGEMEEN
Wanneer een competitiespeler of toeschouwer zich in één van volgende situaties
bevindt, is de boodschap duidelijk: U kunt niet toegelaten worden op Tennispark
Marlot.

AANKOMST TENNISPARK MARLOT
•
•

Volg bij aankomst (en vertrek) de aangegeven looprichting
De VCL of clubverantwoordelijke wijst de “teamtafel” aan waarop het thuis- en
bezoekersteam en poule-indeling vermeld staan. We proberen deze tafel zo
dicht mogelijk bij de banen te plaatsen waarop door beide teams gespeeld
wordt

•

•

De tennistassen van alle competitiespelers worden of bij de teamtafel of in de
kleedkamer geplaatst (niet in het clubhuis). Er is een mogelijkheid om een
locker aan te vragen bij de bar
Via de QR-code op de teamtafel wordt iedereen (zowel leden
competitiespelers, bezoekende competitiespelers als begeleiders van de
jeugdteams) verzocht zich te registreren

COMPETITIESPELERS en BEGELEIDERS JEUGDTEAMS
•
•
•
•
•

•

•

•

Stel 1 persoon per team aan die de drankjes/hapjes haalt bij de bar
Stel 1 persoon aan (eigen team of bezoekers) die het scorebord bedient
Bij elke baan hangt een flacon met desinfecteringsmiddel. Maak je handen
schoon bij het betreden en verlaten van de baan
Op elke baan staan 4 stoelen, gelieve deze op 1,5 meter te laten staan
Bij slecht weer zal de captain van het thuisteam op de hoogte gesteld worden
wat de procedure is. Gelieve indien besloten wordt dat de wedstrijd verplaatst
wordt, het tennispark z.s.m. te verlaten en niet in het clubhuis te blijven wachten
Houd 1.5 meter afstand, geef elkaar de ruimte. Alleen tijdens de wedstrijd is de
1.5 meter afstand niet noodzakelijk, want normaal spelcontact is tijdens de
wedstrijd toegestaan voor alle leeftijden. Vooraf, tijdens het wisselen van baan
en na afloop van de wedstrijd dienen direct weer de afstandsregels te worden
gehanteerd. Dat geldt ook rondom de baan, in de kleedkamer, op het terras en
in het clubhuis. Geen handen schudden en high fives. Wel racket high five!
Bij een positieve test binnen een team tijdens de competitie, bepaalt de GGD
op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team.
Neem in dit geval contact op met de captain van uw team. Hij of zij kan dan de
VCL hierover inlichten

TOESCHOUWERS, SUPPORTERS
•
•
•

Toeschouwers zijn welkom op het park maar zij dienen zich te registreren via
de QR-code op de tafel van het team voor wie zij komen supporteren
Toeschouwers houden zich eveneens aan de 1,5 meter regel
Als toeschouwers gebruik maken van de horecagelegenheid op het park gelden
de regels van de horeca: reservering, vaste zitplaats, gezondheidscheck en
contactgegevens registreren (zie horeca)

HORECA
•
•

•

Het terras rechts van baan 1 en het terras onder het afdak bij het clubhuis is
voorbehouden aan gasten van Brasserie Marlot
Toeschouwers, supporters, competitiespelers (na beëindiging van de
wedstrijden) die een hapje willen eten of iets willen drinken dienen zich te
houden aan de geldende coronaregels voor de horeca: registratie via QRcode, gezondheidscheck, reservering en vaste zitplaats
Indien u op de competitiedag met uw team iets wilt eten bij Brasserie Marlot
vraag naar de mogelijkheden en reserveer liefst vooraf (Jorien Lengkeek of
Fan Jacobus, 070/4158318, brasserie@hltcmarlot.nl,
www.hltcmarlot.nl/brasserie-marlot.html )
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•
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