Protocol Jumping Giants
Dit protocol is gebaseerd op het protocol ‘Verantwoord sporten’ van NOC*NSF, het protocol
‘Basketbal competities’ van de NBB, het protocol van de gemeente en de RIVM richtlijnen (zie ook de
bijlages). Bij vragen kun je contact opnemen met het bestuur via mail
(secretariaat@jumpinggiants.nl) of telefonisch (06 15197821).

Hoofdstuk 1: Basisregels
Onderstaand staan enkele basisregels beschreven die gelden voor de trainingen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
Blijf thuis als iemand in je huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je weer komen sporten.
Ben je 18 jaar en ouder, houd 1,5 meter afstand van anderen.
Was vaak je handen.
Vermijd drukke plekken.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Vermijd onnodig contact (high five, handen geven e.d.).

Hoofdstuk 2: Trainingen
•

De teams zijn verdeeld in twee groepen met in ieder groepje 2 à 3 personen. Deze groepen

mogen niet van samenstelling wijzigen.
•

Iedere groep van maximaal 4 personen traint op een half veld. Probeer hierbij aan beide
kanten 1,5 meter van de middellijn af te blijven.

•

Bij de trainingen van 18 plus zal de eerste week een corona verantwoordelijke
aanwezig zijn die zicht houdt op de 1,5 m afstand en leden en/of trainers aanspreekt.
Na de eerste week wordt gekeken of een trainer en/of speler dit kan doen. Dit
gebeurt in overleg met de trainer. Een corona verantwoordelijke is een voorwaarde
voor de trainingen. Wanneer blijkt dat een corona verantwoordelijke niet gevonden
kan worden of de afspraken die gemaakt worden niet goed worden nageleefd dan
komen de trainingen te vervallen. Er wordt een trial van ongeveer 2 weken gedaan
en daarna geëvalueerd.

•
•
•
•
•
•
•

Na de training verlaat je meteen de sporthal.
Houd je aan de looproutes van de accommodatie.
Kom niet meer dan 10 minuten voor de sportactiviteiten naar de sporthal.
De kleedlokalen en douches zijn niet toegankelijk. Dus kleed je thuis om.
Probeer het toiletbezoek tot een minimum te beperken.
Publiek is niet toegestaan.
Voor en na de training desinfecteert iedere speler zijn handen. Gebruikte materialen worden
na afloop gedesinfecteerd.
De trainers registreren de aanwezige spelers tijdens de trainingen. Hiervoor zal een map
worden aangelegd en deze gegevens worden 4 weken bewaard.
In de openbare publieke ruimte wordt er een mondkapje gedragen. Dit betekent in de hal en
de gangen en wanneer je niet in het veld aan het sporten bent.

•
•

Hoofdstuk 3: Wedstrijden
•

De wedstrijden vervallen in ieder geval tot en met de jaarwisseling.

