Beste tegenstanders/gasten van Badminton Combinatie Assen,
Welkom op onze thuiswedstrijdlocatie, de Pittelohal. Naast alle algemene regels van de
RIVM gelden bij ons de onderstaande regels:
1. Bij binnenkomst verplichte handhygiëne bij de zuil
2. Naamregistratie (ook van publiek) met E-mail en/of telefoonnummer bij de tafel
voor de trap. In de kantine hoeft dit dan niet, zij kunnen de gegevens bij ons
opvragen als daar noodzaak toe is. Bij de speeluitnodiging is een formulier
toegevoegd dat vooraf per team ingevuld kan worden om tijd te besparen. Gegevens
worden alléén voor de GGD gebruikt wanneer nodig en na 3 weken vernietigd.
3. Publiek is toegestaan maar moet altijd plaats nemen op de tribune op gepaste
afstand van ander aanwezig publiek
4. Kleedkamers:
- Jeugd geen beperking qua aantallen tegelijk binnen,
- volwassenen maximaal 8 personen tegelijk binnen & maximaal 2 tegelijk
douchen
(alleen de buitenste 2 douches)
- Thuis omkleden & douchen wordt aanbevolen
- Tegenstanders gebruiken de middelste kleedkamers in de gang (nr.2 dames &
nr.5 heren (*)
- bcA gebruikt nr.3 dames en nr.4 heren (*)
- (*) DDW: Wanneer er zaalvoetbal voor of na de wedstrijden zijn gebruiken beide
teams alleen de bcA-kleedkamers. Dit wordt bij de registratietafel aangegeven.
- ZZ: als de seniorenteams tegelijk met de jeugdteams spelen, delen beide senior
teams de achterste kleedkamers in de gang (nr.1 dames & nr.6 heren)
- bcA-jeugd gebruikt dan 3 & 4, tegenstanders-jeugd de middelste nr.2 & nr.55
5. Per team mag er maximaal 1 coach samen met het team de sporthal in, alle andere
aanwezigen dienen plaats te nemen op de tribune boven op 1,5 meter afstand van
andere publiek. Bij binnenkomst handen reinigen bij de desinfectiezuil en
naamregistratie bij de zaaldiensttafel.
6. Looproutes: staan aangegeven in de hal
- Binnenkomst kleedkamers na registratie via de gang, daarna gewoon via de
sporthal
- Verlaten sporthal via deuren bij middenvelden sporthal
- Betreden kantine/tribunes: Direct bij binnenkomst rechtsom langs de trap lopen,
daarna de trap op naar boven. Vanuit de midden deuren sporthal rechtstreeks de
trap op. Daar zijn ook de toiletten voor de gasten. Verlaten kantine vgl.
aangegeven route.
7. Kantine is gewoon open: iedereen is zelf verantwoordelijk om gepaste afstand te
houden bij gebruik van de faciliteiten en de nazit.
Wij wensen iedereen spannende en veilige wedstrijden toe. Tot binnenkort bij ons in Assen.
Namens bestuur badminton Combinatie Assen en de competitieteams: ZZ 1, D1, D2, M1, J1,
J2 & J3.

