TTC Sukarti vzw – Tafeltennis Tienen

Richtlijnen covid 19
Tot zeker het einde van het kalenderjaar beschikken we niet over kleedkamers en douches, daar
we hier niet voldoende afstand kunnen garanderen. Het is dus aangewezen reeds je om te kleden
van thuis.
Per ploeg, is er maximaal 1 extra persoon welkom in de zaal. Andere bezoekers gaan we helaas
moeten verzoeken de zaal te verlaten. Verder zijn personen die aanwezig moeten zijn om hun
functie uit te oefenen (bv zaalcomissaris) ook welkom.
We volgen het TUUTTUUT systeem voor te tellen niet. Aan het begin van de wedstrijd wordt
afgesproken welke ploeg vast telt op welke tafel.
Wisselen van kant na een set mag, mits voorgaand onderling akkoord. Zonder voorgaand akkoord,
wordt er dus niet gewisseld.
De tafels worden voor en na elke ontmoeting ontsmet.
Handgel wordt voorzien. Ontsmetting van de handen is verplicht bij binnenkomen van de zaal, na
een toiletbezoek, voor en na een match of scheidsrechteren, … Uiteraard is men welkom de
handen ook vaker te ontsmetten.
Tijdens deze heenronde spelen we telkens maar met 2 thuisploegen. Onze maatregelen zijn daarop
gericht.
Op deze momenten spelen onze ploegen thuis:
Moment
Vrijdagavond
Zaterdag namiddag
Zaterdag avond

Ploegen
B /D
Dames A / E / F / Jeugd A
A/C

De A, B en dames A ploegen spelen altijd vooraan de zaal; de C, D en jeugd A altijd vanachter, tenzij
in het geval dat ze alleen thuis spelen.
We voorzien in de sporthal een aparte ingang voor de ploegen die vanachter spelen. Aan de ingang
zal duidelijk aangegeven zijn waar welke ploeg speelt. De bedoeling is dat je niet alle andere ploegen
moeten passeren wanneer je naar je speelveld begeeft. Anderzijds kunnen we zo onze voorziene
zitplaatsen daar beter op voorzien.
Enkel wie effectief speelt aan tafel moet geen mondmasker dragen. Wie telt of kijkt moet dat dus
wel. Uiteraard is er een uitzondering voor wie iets eet of drinkt.
Er zal drank kunnen gekocht worden.

