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Algemene Basisregels scheidsrechters en officials 
 

• De belangrijkste regel luidt “gebruik je verstand en neem geen onnodige risico’s!!” 

• Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen 

• Voorkom onnodig contact 

• Hoest of nies in je ellenboog en gebruik papierenzakdoekjes 

• Volg de aangegeven (loop)routes, plattegronden hangen bij de ingang poortjes (receptie) en 

bij de ingang trainingen (blauwe deur), looproutes zijn aangegeven met pijlen 

• Maak je handen schoon met het in de ijshockeyhal aanwezige hand desinfectie materiaal, was 

vaker dan gebruikelijk je handen met water en zeep 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals; 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts 

en/of plotseling verlies van reuk of smaak 

• Volg te allen tijde de aanwijzingen van het personeel op 

• Toegang tot de ijshockey hal is toegestaan alleen voor leden en verzorgers en alleen op eigen 

trainingsuren.  Boven 18 jaar registratie verplicht!! 

• Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten) 

• Voorkom onnodige verspreidingsrisico’s door iedere vorm van contact tijdens trainingen of 

wedstrijden te vermijden 

• Luidkeels stemgebruik is niet toegestaan 

• Bij ouder dan 18 jaar zijn gezondheidscheck en registratie aanwezigheidsgegevens is verplicht, 

bij weigering hiervan wordt toegang van de ijshockey hal ontzegd 
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Voor scheidsrechters   
 

• Mondkapjes zijn in Thialf niet verplicht advies van Teamstripes is om in de kleedkamers wel 

een mondkapje te dragen. 

• De teamleiders/coaches van de thuisspelende Unis flyers team treden op als gastheer en 

ontvangen de scheidsrechters in Thialf (coaches /teamleiders zijn op de hoogte van alle lokale 

regels. 

• Scheidrechters in Thialf hebben hun eigen scheidsrechters kleedkamer. Unis flyers zorgen voor 

desinfectie/schoonmaak middelen in de kleedkamer. 

• Koffie/thee/water staan voor aanvang van de wedstrijden in de kleedkamer mocht dit niet 

lukken worden de consumpties door onze vrijwilligers bij de kleedkamer deur geplaatst. 

• Unis Flyers zorgen voor desinfectie materialen in de official bench zodat de scheidsrechters 

tijdens de wedstrijden hygiëne in acht kunnen nemen. 

 

Officials 

 

• Mondkapjes zijn in Thialf niet verplicht.  

• Officials hebben in Thialf hun eigen “official” ruimte. 

• Advies is om in de official ruimte mondkapjes te dragen. 

•  Unis flyers zorgen voor desinfectie materialen in de official ruimte en official bench. 

• Bench officials die tijdens de wedstrijden de deur van de strafbank openen dragen wel een 

mondkapje. 

• Bench officials zijn in Thialf zelfvoorzienend wat catering betreft, 

 

 


