Corona maatregelen
LIGA ZEMST
1. Wanneer je ziektesymptomen vertoont, kom je NIET zaalvoetballen.
2. In de sporthallen zullen de nodige circulatie aanwijzingen voorzien zijn, zodat sporters elkaar
niet kunnen kruisen. Volg deze nauwgezet.
3. Draag steeds een mondmasker vanaf het verlaten van de wagen of ander vervoersmiddel tot
aan de reservebank en probeer 1,5 meter zoveel mogelijk voor en na de wedstrijd te
respecteren.
4. Kom in sportkledij, zodat enkel de schoenen moeten gewisseld worden. Kleedkamers zijn in
de meeste sporthallen NIET beschikbaar en indien deze beschikbaar zijn, wordt dit ten
stelligste afgeraden.
5. Supporters worden niet toegelaten in de zaal.
6. Bij het affluiten van de wedstrijden worden er uiteraard geen handen, vuistjes of andere
gewisseld tussen tegenstanders en/of scheidsrechter. Zoek een origineel alternatief zonder
aanraking.
7. Na de wedstrijd begeef je je zo snel mogelijk naar de uitgang, blijf niet rondhangen in of rond
het complex.
* OPGELET! In sommige Mechelse sporthallen en vooral in De Nekker schrijven ze voor om allen
samen naar binnen te gaan, dus thuisploeg, bezoekers en Scheidsrechter. Laatkomers worden
hierna NIET meer toegelaten in de sporthal. Dus wees op tijd, je kan even wachten op laatkomers
maar de afspraak is dat iedereen samen ten laatste 20min voor start van de wedstrijd naar
binnen gaat.

Corona aanpassingen specifiek Liga Zemst:





Elke speler voorziet EIGEN water of sportdrank, er worden GEEN flessen gedeeld.
Betaling scheidsrechters is 20€ door thuisploeg, hier zit het drankje bij in, aangezien ook zij
hun eigen drank moeten voorzien vanaf nu. ( vroeger 18€ + drankje ).
Identiteitskaarten worden door de spelers ZELF getoond tijdens de aanwezigheidscheck door
de scheidsrechter. Ieder houdt zijn ID vast in de hand en toont deze bij afroeping.
Bij de tos behoud men ten alle tijden 1,5 meter met de scheidsrechter.

Gelieve aanpassingen onmiddellijk te melden aan ons aub, deze coronamaatregelen werden
opgesteld door de gemeentebesturen, misschien passen zaalwachters nog strengere
maatregelen toe.

Hou het veilig!

