Wijzigingen 4 november 2020
- Maartens Café blijft voorlopig gesloten.
- Overige wijzigingen n.a.v. de persconferentie van dinsdag 3 november ’20:
- Het dragen van een mondkapje is in de entree en de omloop verplicht voor iedereen
ouder dan 13 jaar!
Toegang voor begeleiders/ouders/toeschouwers:
Ouders, publiek en of toeschouwers zijn niet meer toegestaan in het ijsbaan complex. Ouders
kunnen hun kinderen brengen tot de deur maar hebben geen toegang tot het complex
(verenigingen maken hierover afspraken met de ouder/kinderen).
Toevoeging voor verenigingen:
Per vereniging mag 1 niet schaatsende begeleider per 10 rijders het ijsbaancomplex betreden om
kinderen te ondersteunen en begeleiden.
Wedstrijden:
Wedstrijden zullen zeker tot midden december niet verreden worden. Ook het organiseren
van wedstrijden is niet toegestaan, alleen in overleg met de baancommissie.
Maximaal aantal rijders:
De bezetting op een trainingsuur is op maximaal 125 schaatsers gesteld, voor de drukste
uren betekent dat een halvering, voor de minder drukke uren heeft dat minder gevolgen.
Wijzigingen in basisregels:
- Trainen doe je alleen!! Dit betekent, geen groepjes op of langs de ijsbaan,
geen treintjes en geen groepsuitleg.
o Dit geldt voor rijders ouder dan 18 jaar.
- Op de ijsbaan geldt een maximaal aantal rijders, dit zijn er 125.
- Er is een stop bij de ingang ingesteld bij 125. Kom alleen als je training hebt!
- Instructie in groepen is niet toegestaan, dit mag alleen individueel.
- Trainers schaatsen niet mee!
- Geen bezoekers rondom de baan.
- 1,5 meter is de standaard, hou dus altijd 1,5 meter afstand tot anderen!
Ook tijdens het schaatsen!
- Er worden geen wedstrijden georganiseerd/verreden op ijsbaan Haarlem zonder
strikte toestemming van de Baancommissie Haarlem.
- Er zal strenger worden gehandhaafd.
Let op! Bij niet naleven van bovenstaande regels kan de BCH de overtreder een
tijdelijk toegangsverbod opleggen (zonder compensatie!).
Voor overige wijzigingen lees dit protocol!
Toelichting wijzigingen:
De maatregelen zijn gewijzigd naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 3 november ’20.
De maatregelen die vanaf heden gelden zijn zo opgesteld en ingevoerd dat de sport zo lang
mogelijk doorgang kan vinden. Het feit dat iedereen zich aan de regels en maatregelen houdt is
dan ook belangrijker dan ooit.
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