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Corona protocol voor veteranen herfstcriterium VTTL 2020-2021 
 
1. Algemene opmerking 
Buiten de hierna opgesomde regels specifiek voor de veteranen criteriums, blijven de 
algemene regels en de specifieke protocollen van VTTL gelden. 
 
2. Aankomst 

• Supporters zijn enkel toegelaten in de speelzaal volgens het aantal beschikbare 
zitplaatsen die zijn aangebracht om de afstandsregel te garanderen. Meer personen 
zijn niet toegestaan en een mondmasker is verplicht voor wie niet aan het spelen is. 

• In de kantine gelden de regels van Horeca Vlaanderen. 

• Spelers gaan zich onmiddellijk bij aankomst melden bij de hoofdscheidsrechter, voor 
hij/zij begint met inspelen. 

• Voor het lokaal van Sokah zijn de kleedkamers en douche toegankelijk, maar met 
beperkte toegang. 

 
3. Sporten zelf 

• Spelers moeten verplicht hun mondmasker ten allen tijde op houden, behalve vanaf 
het moment dat ze zich aan de tafel begeven om hun wedstrijd te betwisten. 

• In de zaal wordt niet gegeten of gedronken, tenzij water aan de tafel. 

• De wedstrijden worden niet geleid door een scheidsrechter aan elke tafel, maar de 
spelers staan daar zelf voor in. 

• Sportzakken niet laten staan in de speelzaal als je niet aan het spelen bent. 

• De hoofdscheidsrechter zal er op toezien dat je tijdens de poulefase steeds op 
dezelfde tafels speelt, indien mogelijk. 

• Er wordt na elke set niet van kant gewisseld, tenzij beide spelers akkoord zijn om dat 
wel te doen. 

 
4. Hygiëne voor, tijdens en na het sporten 

• In de accommodatie zal ontsmettingsgel voorzien zijn. Na elke wedstrijd dienen de 
speler hun handen te wassen (toiletten) of te ontsmetten. 

• De tafel wordt na elk wedstrijd ontsmet. 

• Als je gedaan hebt met de wedstrijd verlaat je de speelzaal zo snel mogelijk of verblijf 
je op één van de beschikbare zitplaatsen (stoelen). 

• Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden, maar met beperkte toegang. 
 
5. Toezicht 

• De leden van de LRVCie en de HS houden toezicht op het naleven van de richtlijnen in 
de speelzaal. Heb het respect om de opmerkingen op te volgen. Bij herhaaldelijk niet 
naleven van de Coronaregels kan je door de hoofdscheidsrechter geschrapt worden 
voor het event en kunnen eventueel sancties worden opgelegd. 
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