Richtlijnen voor de atleten en hun ouders
Aankomst en vertrek van de piste
•
•

•
•
•
•
•

De ingang van de piste is aan het clubhuis.
De uitgang van de piste is aan het ronde punt.
We namen deze poort als uitgang omdat u daar heel dicht bij de grote parking bent. Parkeer
uw voertuig en kom uw kind(eren) te voet aan de poort afhalen.
Haal de kinderen daar op.
Je bent maximaal 5 minuten voor de aanvang van de training aanwezig op de piste. Na de
training verlaat je onmiddellijk de piste.
Bij aankomst ga je naar de toegewezen plaats en blijf je niet rond het clubhuis staan. De
trainer wacht je daar op.
Je komt pas op de piste als jouw trainingsbeurt begint.
Bij aankomst ontsmet je je handen.

Afstand houden
Tijdens de training: houd afstand. Er wordt hierop toegezien.
Deze regeling geldt niet meer voor onze Benjamins en pupillen onderling. De afstand tussen deze
atleetjes en hun trainer, blijft echter behouden.
Clubhuis en toilet
•
•
•

•

Vanaf 8 juni gaat ons clubhuis, onder strikte voorwaarden terug open.
bestelen aan de toog mag niet. Aan de toog zitten mag niet. De tafels verzetten mag niet.
Om de onderlinge afstand te behouden, blijf je je sportzak meenemen naar jouw
trainingszone.
Ga dus thuis eerst naar het toilet voor je komt trainen. De bosjes/bomen rond de piste
dienen niet als alternatief toilet. Moet je tocht dringend naar het toilet, dan kan je de
toiletten in het clubhuis gebruiken. Pas de voorschriften toe.
na gebruik van het toilet:
Ontsmet de bril van het toilet en doe de bril toe (dames toilet) Spoel door. Doe de deur(en)
van het toilet open en ontsmet de bedieningsknoppen van het toilet, ontsmet de klinken van
de deur, was je handen. Verlaat het toilet en laat de deuren open en het licht aan. Dit wordt
ook geafficheerd in het toilet.
zie ook het aparte document dat je per email ontvangen hebt.
De douches blijven gesloten.

Andere richtlijnen
•
•
•
•
•
•
•

Er worden geen toeschouwers toegelaten tijdens de trainingen.
Enkel de atleten die op een bepaald moment training hebben worden op de piste toegelaten.
Bij werpnummers heeft elke atleet zijn eigen werptuig. Als je een werptuig moet delen, dan
wordt dit na elk gebruik ontsmet.
Bij het hoog- en pollstokspringen, wordt de mat na elke atleet ontsmet.
De toezichters zorgen ervoor dat de training coronaveilig verloopt
Draag je club(trainings)kledij, zo wordt je herkend door de toezichters.
De ouders respecteren eveneens de coronamaatregelen.

De verantwoordelijkheid van de club begint en eindigt aan de in- en uitgang van de piste.

