CORONA PROTOCOL

We zijn heel blij dat we mogen beginnen aan een nieuw ijshockeyseizoen. Maar het wordt een
seizoen waarbij we met een hoop regels rekening moeten houden vanwege Covid-19. Houd je aan
deze regels, we willen niet terug naar een ‘intelligente lockdown’!
Tijdens ijstrainingen en wedstrijden dienen spelers, vrijwilligers (op en naast het ijs) en toeschouwers
de RIVM-richtlijnen in acht te nemen.
Dit protocol zal op onze website en de website van IJshockey Nederland worden gepubliceerd zodat
deze ook inzichtelijk is voor de gastteams. Iedere ijsbaan/ vereniging heeft haar eigen protocol, lees
die goed door voor je bezoek! Ook deze zijn op de site van IJshockey Nederland te vinden.
Het protocol wat we hanteren vindt haar basis in het protocol verantwoord sporten van het NOCNSF. Deze houden we nauwgezet in de gaten en wordt regelmatig geactualiseerd.
Onze gezondheid en veiligheid staat voorop, dus wij vertrouwen erop dat iedereen dit protocol
naleeft.
Wanneer je op een ijsbaan bent en Corona gerelateerde vragen hebt, kun je deze stellen aan de
Corona-coördinator. Bij Red Eagles is deze te herkennen aan een geel veiligheidsvestje.

De volgende basisregels blijven van kracht:






Heb je klachten; blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
Ben je 18 jaar en ouder; houd 1,5 meter afstand van anderen;
Was regelmatig je handen. Desinfecteer je handen bij binnenkomst van Sportiom;
Vermijd drukke plekken;
Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te
zingen of te schreeuwen.

Tijdens Red Eagles trainingen en wedstrijden gelden de volgende afspraken:


Publiek is zeer beperkt welkom;
o We begrijpen dat iedereen graag weer wil komen kijken, maar we doen een beroep
op ieders verantwoordelijkheidsgevoel om voorlopig nog beperkt aanwezig te zijn.
Een oproep aan de ouders om bij het plaatsnemen op de tribune de 1,5 meter in
acht te nemen; dit geldt niet als je behoort tot hetzelfde gezin;
o Bij wedstrijden is enkel strikt noodzakelijk publiek toegestaan (directe familie en
vrijwilligers);
o Houdt op de tribune en in de rest van de accommodatie 1,5 meter afstand tot
anderen, het gebruik van een zitplaats is verplicht, neem enkel plaats op de stoelen
zonder lint en neem plaats op de stoel met het blauwe stickertje “Hier zit ik”;
o Iedereen betreedt de ijshal en tribune vanaf de hoofdingang en verlaat de tribune via
de trap aan de rechter- onderzijde (en vervolgens via de centrale trap van het
Sportiom weer naar boven); zie hiervoor de looproute onderaan dit document.
o Geforceerd stemgebruik, zingen, juichen en schreeuwen is verboden;
o Verlaat de accommodatie zo spoedig mogelijk na afloop van de training en wedstrijd;
o Wij adviseren het gebruik van mondkapjes.



De accommodatie
o Kleedkamers en toiletten zijn geopend; verblijf hier niet onnodig lang en neem de
hygiënemaatregelen in acht;
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Er is geen koffie/ thee uitgifte in de bestuurskamer, ook niet tijdens wedstrijden
(enkel voor (bench) officials);
De bestuurskamer is enkel toegankelijk voor (bench) officials, teamstaf;
Volg de aangegeven looproutes binnen de accommodatie van Sportiom.



Vervoer van en naar trainingen en wedstrijden
o Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits;
o Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je
huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan.



Regels voor spelers onder de 18 jaar
o Normaal spelcontact is toegestaan; tijdens trainingen en wedstrijden hoeft de 1,5
meter regel niet gehanteerd te worden op het ijs;
o De 1,5 meter regel hoeft niet gehanteerd te worden in de spelersbank;
o Trainers, coaches en teambegeleiders houden 1,5 meter afstand tot de spelers (niet
van toepassing bij spelers van U8 t/m U12);
o Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden)
van gezondheidsklachten;
o Gebruik enkel je eigen drinkfles en reinig deze grondig na gebruik. Spuug tijdens de
training of wedstrijd geen water uit;
o Het is verboden om handen te schudden voor, tijdens en na de wedstrijd; je kunt op
een afstand je tegenstander en official begroeten door je hand op te steken als
gebaar van respect;
o Spugen en hoesten naar een tegenstander en/of official wordt bestraft met een
Match Penalty (tevens een geldboete) en er volgt een clubsanctie;
o Tijdens de trainingen mag er gebruik worden gemaakt van de kleedkamers en
douches. Thuis douchen heeft de voorkeur;
o Bij wedstrijden zijn de kleedkamers en douches toegankelijk voor sportbeoefenaars
en teambegeleiding. Blijf niet onnodig lang in de kleedkamer hangen;
o Voor alle teams geldt: laat de kleedkamers netjes opgeruimd en heel achter;
o Er zijn geen personen toegestaan in de gangen van de kleedkamers en de ruimte
voor de skihut die de sport zelf niet beoefenen of begeleiden. Spreek met je kind af
waar en hoe je elkaar treft na de training of wedstijd;
o Verlaat de accommodatie zo spoedig mogelijk na afloop van de training of wedstrijd.



Regels voor spelers 18 jaar en ouder
o Normaal spelcontact is toegestaan, tijdens trainingen en wedstrijden hoeft de 1,5
meter regel niet gehanteerd te worden op het ijs;
o De 1,5 meter regel moet gehanteerd worden in de spelersbank;
o Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden)
van gezondheidsklachten;
o Gebruik enkel je eigen drinkfles en reinig deze grondig na gebruik. Spuug tijdens de
training of wedstrijd geen water uit;
o Het is verboden om handen te schudden voor, tijdens en na de wedstrijd; je kunt op
een afstand je tegenstander en official begroeten door je hand op te steken als
gebaar van respect;
o Spugen en hoesten naar een tegenstander/ official wordt bestraft met een Match
Penalty (tevens een geldboete) en er volgt een clubsanctie;
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Tijdens de trainingen mag er gebruik worden gemaakt van de kleedkamers en
douches. Houd hierbij rekening met de maximaal toegestane spelers;
 Kleedkamer 1 (dames/ thuis): maximaal 4 spelers toegestaan;
 Kleedkamer 2 (thuisteam): maximaal 9 spelers toegestaan;
 Kleedkamer 5: maximaal 1 speler toegestaan;
 Kleedkamer 6: maximaal 1 speler toegestaan;
 Kleedkamer 3 (gastteam): maximaal 9 spelers toegestaan;
 Kleedkamer 4 (officials): maximaal 4;
 In kleedkamers 1, 2, 3 en 4 zijn gelijktijdig 2 spelers onder de douche
toegestaan;
Dit betekent bij een ‘volle’ kleedkamer dat er roulerend omgekleed en gedoucht
moet worden! Thuis douchen heeft de voorkeur.
Bij wedstrijden zijn de kleedkamers en douches toegankelijk volgens bovengenoemd
schema;
Voor alle teams geldt: laat de kleedkamers netjes opgeruimd en heel achter;
Er zijn geen personen toegestaan in de gangen van de kleedkamers en de ruimte
voor de skihut die de sport zelf niet beoefenen of begeleiden. Spreek daarom van te
voren af waar en hoe je elkaar treft na de training of wedstrijd;
Verlaat de accommodatie zo spoedig mogelijk na afloop van de training of wedstrijd.



Regels voor scheidsrechters en supervisors
o Scheidsrechters en supervisors kunnen zich melden bij de bestuurskamer;
o Gebruik enkel je eigen drinkfles en reinig deze grondig na gebruik;
o Het is verboden om handen te schudden voor, tijdens en na de wedstrijd; je kunt op
een afstand de teams en benchofficial begroeten door je hand op te steken als
gebaar van respect;
o Kleedkamer 4 is bij wedstrijden enkel toegankelijk voor de scheidsrechters en
supervisors.



Regels in de bench en strafbank
o Alle spelers die plaats moeten nemen in de strafbank houden 1,5 meter afstand en
volgen de instructie op van de strafbankvrijwilliger;
o Na elke wedstrijd dienen de klok en andere materialen gereinigd en ontsmet te
worden. De club zal zorgdragen voor ontsmettingsdoekjes (indien deze bijna op zijn
meld dat bij de secretaris).



Positieve test van sporter of begeleider:
o Het gastteam dient, indien om verzocht, in het bezit te zijn van een lijst met
mailadressen van alle spelers, ouders en begeleiders;
o Wanneer je als sporter of begeleider positief wordt getest, dien je dit per
ommegaande aan de club via: wedstrijdsecretaris@red-eagles.nl te melden. Het Red
Eagles bestuur, IJshockey Nederland (via coronavirus@ijshockeynederland.nl), je
team en tegenstanders van het voorafgaand weekend na melding, zullen worden
geïnformeerd van een positieve Corona test bij Red Eagles. Hierbij zullen we de AVG
regels strikt waarborgen;
o De GGD bepaalt welke vervolgstappen nodig zijn.

Binnen de accommodatie van Sportiom gelden de basisregels. Laten we er gezamenlijk voor zorgen
dat we, binnen de kaders, kunnen blijven sporten!
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