Advies TBM toernooien
Op basis van de richtlijnen van het NOC*NSF-protocol zijn deze richtlijnen opgesteld.

PLANNING
§

Maximaliseer het aantal speellocaties met een minimaal aantal teams. Hierdoor wordt het aantal personen per
locatie geminimaliseerd.

§

Bij voorkeur scheiden van leeftijdscategorieën of maximaal 2 categorieën op een locatie.

VERVOER
§

Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit meerdere
huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder.

§

Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor
reizigers van 13 jaar en ouder.

§

Lees hier meer informatie vanuit de overheid over het vervoer en gebruik van mondkapjes.

COMMUNICATIE
§

Vraag teams om omgekleed naar de wedstrijden te komen en adviseer ze om thuis te douchen.

§

Vraag teams om spelers en begeleiders met klachten thuis te laten.

§

Indien er gedoucht wordt op de locatie moet er toezicht zijn op het aantal volwassenen in de kleedkamers (volgens
richtlijnen NOC*NSF-protocol).

ORGANISATIE OP LOCATIE
§

Zorg voor een corona-coördinator die verantwoordelijk is voor de organisatie en uitvoering van de
voorzorgsmaatregelen.

§

Zorg voor een geschakelde begin- en eindtijd van de wedstrijden om de piekmomenten te verspreiden

§

Laat teams bij voorkeur op een vast veld de wedstrijden spelen

§

Bekijk de richtlijnen voor horeca en zorg voor verschillende punten voor verkoop van eten en/of drinken.

AANMELDEN EN VRAGENLIJST
§

Alle volwassenen moeten zich aanmelden bij de locatie en de vragenlijst invullen.

§

De ontvangende club moet dit organiseren en zorgen voor begeleiding bij toegang tot het sportcomplex.

§

Tip: maak een aanmeldingsformulier via Microsoft Forms of Google Forms met een QR-code zodat
ouders/verzorgers bij entree van de sportlocatie de nodige gegevens kunnen invullen.

§

Bij vertrek van de locatie ook weer aangeven middels de QR-code dat je niet meer aanwezig bent op de locatie.
Hiermee kan je ook de aantallen volwassenen monitoren en zorgen dat de voorschriften aangehouden worden.

In alle andere gevallen is het protocol van de NOC*NSF leidend en dit voldoende handreikingen geven aan het veilig
invulling geven van de TBM toernooien.

