CORONA SPELREGELS JEUGD R.V.& A.V. STEEDS HOOGER
29 SEPTEMBER 2020

Beste bezoekende clubs van onze jeugdwedstrijden,
We spelen bij RV & AV Steeds Hooger op een prachtige postzegel: het aantal vierkante meters om
Coronaproof te kunnen ballen en langs de lijn te kunnen aanmoedigen is behoorlijk beperkt.
We verwelkomen jullie dit seizoen weer graag op ons prachtige cluppie. Dat mag voorlopig helaas
nog niet in grote getalen. Er geldt een max voor het aantal volwassenen dat zich tegelijkertijd op
veilige wijze op ons complex mag bevinden. Ook moeten we volwassen bezoekers registreren.
Daarvoor zijn spelregels nodig. Die hebben we gemaakt.
Bij het vaststellen van de spelregels voor bezoekende clubs van onze jeugdwedstrijden zijn de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
•
•
•

Spelregels zijn sterk in eenvoud
Spelregels vragen geen extra bemensing voor handhaving: we letten op onszelf én op elkaar
Spelregels worden op onze website gedeeld zodat bezoekende clubs zichzelf goed kunnen
informeren

Spelregels voor bezoekende clubs bij jeugdwedstrijden op Steeds Hooger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per speler is maximaal 1 volwassene supporter welkom
Jeugdspelers kleden zich thuis om: onze kleedkamers zijn voor de jeugd gesloten
Neem drinken mee: onze kantine is helaas gesloten waardoor er geen limonade in rust is
Speler en supporter zijn maximaal 15 minuten vóór wedstrijd welkom op het complex
De toegang tot ons complex is gedurende jeugdwedstrijden gesloten: ben op tijd
Kom indien mogelijk met de fiets: het aantal parkeerplaatsen is beperkt, zeker nu er de
komende periode wordt geklust aan het asfalt bij de manege die zich naast de club bevindt
Parkeer je fiets buiten het Steeds Hooger terrein in de gemarkeerde zone
Elke volwassen bezoeker checkt mobiel in via een QR-code die op het toegangshek hangt
Het pad langs de lijn is gemarkeerd voor in- en uitgaande bezoekers: volg die markering
Supporters zijn welkom langs de lijn achter de hekken: niet op het veld
Neem een plu mee: er is bij slecht weer helaas geen mogelijkheid om binnen te zitten
Volwassenen: houdt voldoende afstand tot elkaar en spreek elkaar aan als iemand de
anderhalve meter te optimistisch inschat
Blessure tijdens de wedstrijd? Onze trainers en leiders hebben toegang tot EHBO middelen
Spelers en supporters vertrekken direct na de wedstrijd.

Graag doen we een beroep op jullie hulp in onze spelregels bij jullie trainers, leiders, ouders en jeugd
die onze club bezoeken tijdig onder de aandacht te brengen. Samen maken we er het beste van met
de huidige landelijke beperkingen. We verheugen ons op de tijd dat we jullie weer corona-zorgenvrij
kunnen verwelkomen!
Vragen naar aanleiding van dit bericht? Contact ons via jeugdbestuur@steedshooger.nl
Met sportieve groet,
Jeugdbestuur RV & AV Steeds Hooger

