5 Protocol Trainingsuren.

Onderstand protocol is specifiek opgesteld voor de wedstrijdtrainingsuren, georganiseerd &
gecoördineerd door de BC Haarlem (uur code H01 t/m H09).
Voor de vereniging.
• Verenigingen krijgen van de BCH een eigen omkleedplaats toegewezen (zie website).
• Wanneer er wordt geconstateerd dat een verenigingslid zich niet aan de
richtlijnen/regels houdt zal dit te allen tijde ook aan de corona coördinator
medegedeeld worden. In sommige gevallen kan dit betekenen dat er maatregelen
getroffen worden.
• Wanneer er binnen de vereniging iemand besmet is met het corona virus, dient de
vereniging dit aan de BCH voorzitter te laten weten.
• Tijdens trainingsuren mag een vereniging een begeleider aanstellen die de (jonge)
kinderen ondersteund en begeleid. Hiervoor geldt een maximum van 1 per vereniging.
o De begeleider moet herkenbaar in het complex aanwezig zijn. Denk aan het
dragen van een geel corona hesje. ZONDER HESJE GEEN TOEGANG!
o De begeleider houdt altijd 1,5mtr afstand van andere.
• De vereniging is verantwoordelijk voor het feit dat haar leden de regels naleven!
Voor trainers.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorop staat; “Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen!”
Trainers hoeven geen 1,5 mtr afstand te houden tot sporters t/m 12 jaar. Houd wel 1,5
mtr afstand tot sporters van 13 jaar en ouder.
Draag zorg dat iedereen zich aan de 1,5 mtr regel houdt. Ook tijdens het schaatsen.
Voorkom onnodige verspreidingsrisico’s door handen schudden, high fives etc. tijdens
trainingen of wedstrijden te vermijden.
Schreeuwen en geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.
Wijs andere op de regels en spreek elkaar aan wanneer deze niet nageleefd worden.
Het dragen van een mondkapje wordt met klem geadviseerd.
Instructie in groepen is niet toegestaan, dit mag alleen individueel.
Trainers schaatsen niet mee!
“Er wordt van de trainers veel verantwoordelijk gevraagd, omdat trainers dicht bij de sporters
en ouders staan, waardoor zij direct actie kunnen ondernemen”.

Voor ouders/bezoekers.
Ouders zijn vanaf 16 oktober ’20 niet meer toegestaan in het ijsbaan complex.

Versie: 1.9 (04 november 2020)

Voor de sporters.
• Voorop staat; “Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen!”
• Gebruik zoveel mogelijk alleen je eigen materiaal.
• De kleedkamers zijn gesloten. Kleed je zo veel mogelijk thuis om.
• Volg aanwijzingen van trainers, bestuurders, toezichthouders en personeel van de
ijsbaan te allen tijde op.
• Volg de routing zoals deze per vereniging is toe gewezen (zie plattegrond).
• Schreeuwen en geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.
• Kom niet eerder dan de aangegeven tijd naar de ijsbaan (zie bijlage onderdeel 7).
• Verlaat na het sporten direct het ijsbaan complex.
• Iedereen ouder dan 13 jaar dient 1,5 meter afstand te houden van andere. Ook tijdens
het schaatsen.
• Sporters jonger dan t/m 17 hoeven onderling geen afstand te houden maar
dienen wel afstand te houden van iedereen ouder dan 17 jaar.
• Neus snuiten en of spugen op en rond het ijs is niet toegestaan, dit kan een grote
besmettingsbron zijn.
• In- warmlopen is rondom de ijsbaan niet toegestaan, dit dient buiten het complex
gedaan te worden.
• Er zal strenger worden gehandhaafd.
Let op! Bij niet naleven van bovenstaande regels kan de BCH de overtreder een
tijdelijk toegangsverbod opleggen (zonder compensatie!).
• Trainen doe je alleen!! Dit betekent, geen groepjes op of langs de ijsbaan,
geen treintjes en geen groepsuitleg.
• Dit geldt voor rijders ouder dan 18 jaar.

Routing. (Zie voor meer informatie over de routing onderdeel 9 in dit protocol).
• Iedere vereniging krijgt een omkleedplaats toegewezen.
• Zodra je het complex betreedt volg de aanwijzingen van jouw vereniging op.
• De routing rondom de ijsbaan is met de klok mee (tegenovergesteld van de schaats
richting). Wanneer je naar de uitgang wilt dien je deze looprichting te volgen.
Op de trainingsuren geldt een maximaal aantal van 125 personen.
Hiervoor is bij de entree een stop ingesteld op 125 personen. Kom alleen als je training hebt!
Voor de drukste uren betekent dat een halvering, voor de minder drukke uren heeft dat minder
gevolgen. Met de clubs zal contact opgenomen worden over de verdeling over de beschikbare
uren.
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