Richtlijnen competitie TTK Gierle
I.

Thuiswedstrijd
1. Bij binnenkomst ontsmet iedereen de handen en is er verplichte registratie. De
spelers van de uitploeg laten hun gegevens achter, via tool of op een papier. Spelers
van Gierle vullen gewoon de lijst in zoals ze dat in de zomer ook deden.
2. Er wordt voor elke ploeg één tafel ter beschikking gesteld, afhankelijk van de
speelzaal.
3. Een mondmasker is gedurende de hele avond verplicht, het masker mag enkel uit als
er aan tafel iets gedronken wordt en tijdens het spelen.
4. Voor de match ontsmetten de kapiteins van de thuisploeg de tafels en telborden van
de eigen speeltafels. Kom dus op tijd als kapitein.
5. Vanaf opening tot sluiting van het lokaal gaat de achterdeur en voordeur open, zo
zorgen we voor extra ventilatie. Ook alle ventilatieroosters gaan open. Deze
maatregel wordt behouden zolang dit haalbaar is met het weer. De kapitein van
ploeg die op tafel 3 en 4 van de ‘oude zaal’ speelt is verantwoordelijk voor het
openen en sluiten van de achterdeur.
6. We vragen met aandrang aan onze eigen spelers om in uitrusting naar de club te
komen, voor onze spelers die uitzonderlijk toch wensen om te kleden wordt de
berging opengesteld.
7. De kleedkamers (dames en heren) zijn enkel opengesteld voor bezoekers, zij dienen
die na gebruikt zelf te ontsmetten.
8. De douches blijven gesloten.
9. Het opengestelde toilet wordt na gebruik ontsmet door de gebruiker.
10. Geen high fives/handshakes/… toegelaten.
11. We vragen aan thuis en uitploeg om een plastic zakje mee te nemen om het
mondmasker in op te bergen tijdens men match speelt.
12. De thuis en uitploeg tellen telkens op dezelfde scheidsrechtertafel. Elk
scheidsrechtertafeltje heeft een eigen dispenser van handgel. De handen worden

ontsmet voor en na het tellen. Tijdens het tellen draagt de scheidsrechter een
mondmasker.
13. De spelers ontsmetten ook hun handen aan tafel, zo ontstaat er geen wachtrij bij de
ingang van de speelzalen.
14. Na de match is er geen eten, er kan iets gedronken worden, maar elke ploeg aan zijn
eigen tafel.
15. Er wordt niet van kant gewisseld tussen de sets, tenzij hierover een akkoord is van
beide spelers.
16. De computer wordt enkel door de kapiteins bediend, of 1 vast iemand die daartoe
bereid is.

II.

Toogdienst
1. Tijdens de toogbeurt draagt het toogpersoneel een mondmasker.
2. Er wordt geen eten geserveerd. Ook de ploegen in provinciale mogen zelf geen eten
meebrengen voor na de match.
3. Glazen worden zo heet als mogelijk gewassen (bijvoorbeeld koken water bij
afwaswater doen). Voor ze opnieuw gebruikt worden moeten ze ook worden
afgedroogd.
4. Na de toogdienst poetst het toogpersoneel alle tafeltjes, de hele toog en
tapinstallatie met zeepsop.
5. Voor het betalen spoort het toogpersoneel de klant aan om via Payconic af te
rekenen.

III.

Uitwedstrijd
1. Bij de verplaatsing naar een uitwedstrijd dragen de inzittenden een mondmasker of
wordt er apart gereden.

2. We vragen onze leden om strikt de regels van de thuisspelende clubs op te volgen.

