Regels :

versie 8/06/2020

- Je kan enkel in de huidige en de volgende week reserveren.
- Je reserveert op je normale speeldag(en) voor één tijdsblok van 1,5 uur/speeldag.
- Er wordt gespeeld in groepen (veldblok) met maximum 16 spelers (4 velden naast elkaar), behalve op
zondag, daar wordt gespeeld in één groep van 20 (5 velden)
- Je mag alleen spelen met spelers van je eigen veldblok.
In functie van de contact tracing, vermijd je contact met spelers van een ander veldblok.
- Er wordt alleen dubbel gespeeld. Bij het beëindigen van een wedstrijd vorm je zo snel mogelijk terug een
team van 4 spelers. Je sluit geen spelers uit.
Je wacht op het veld waar je speelde. (tijdens het wachten kan je eventueel enkel oefenen)
- Belangrijk : de partner(s) waarmee je dubbelt, behoren daardoor tot je persoonlijke bubbel van 10
personen per week. T.o.v. alle andere spelers geldt de 1,5 m social distance.
- Op woensdag wordt de zaal ingedeeld in 3 veldblokken van telkens 4 velden voor 16 spelers.
A links = competitie , B midden = competitie/recreant , C rechts = recreanten.
Op donderdag is er één veldblok A links, voor 16 spelers.
Op zondag is er één blok A links van 5 velden (20 spelers), 4 velden links + één veld in het midden.
- De van hogerhand opgelegde regels rond social distance en hygiëne moeten opgevolgd worden.
- De in de sporthal aangebrachte of door de (OLVE) verantwoordelijke aangegeven richtlijnen moeten
gerespecteerd worden.
Werkwijze reservatie :
- Kies in de huidige of de volgende week de dag waarop je normaal speelt.
- Kies het tijdsblok
- Kies een veldblok (je kan dan zien wie er reeds in dat veldblok reserveerde)
- Zodra alle gegevens correct ingevuld zijn, verschijnt de knop "reserveer"
Je reservaties vind je terug in het venster "je reservaties". Klik op een gereserveerd speelblok (ventjes) om
de andere spelers van dat speelblok te zien.
Een reservatie kan je tijdig annuleren door te klikken op de vuilbak naast de reservatie.
Vermijd last minute annulatie, want één speler die niet komt verstoort de spelcontinuïteit van het
veldblok.
Onze database wordt gratis gehost. Daardoor is de gelijktijdige online toegang beperkt tot 3.
Beëindig de inschrijving dus zo snel mogelijk en log steeds uit door af te sluiten!
Praktische info voor ter plaatse :
- Je komt pas naar de sporthal op je gereserveerde uur en na het spelen verlaat je de sporthal zo snel
mogelijk. Je vermijdt opstoppingen met andere spelersgroepen. Je respecteert steeds de 1,5m
afstandsregel.
- In de sporthal is er een gescheiden “in” en “uit”-parcours voorzien. Handen kunnen zowel bij het
binnenkomen als het buitengaan ontsmet worden, er is spray voorzien om het sporthalgerief (palen en
netjes) bij het terug wegbergen te ontsmetten. (opgelet op basis van javel, niet op kleding o.d. sproeien)
- Je wisselt van buitenschoenen naar binnensportschoenen in de inkomhal.
- De kleedkamers en douches zijn niet beschikbaar.
- Je betreedt de zaal pas op je beginuur en je verlaat de zaal (juist) vòòr je einduur.
- Je sportzak plaats je in je veldblok aan de zijkant van de zaal, zonder daarmee de zaalcirculatie te
hinderen!
- Indien er banken langs de zijkant staan, mogen deze NIET gebruikt worden om op te zitten.
- Er zijn 2 WC's bruikbaar per geslacht.
- Ontsmet regelmatig je handen, na elke set en tussen twee wedstrijden. (voorzie een eigen flacon
ontsmettingsgel)
- Behalve de pluimen, gebruik en raak je enkel je eigen materiaal aan.
- Wissel van speelhelft, van veld, circuleer in de zaal zoals aangegeven.
- Het café zal open zijn tijdens de weekdagen.

