
Starttoernooi Thriantha en corona 

Tijdens het starttoernooi hebben we te maken met verschillende regels: 

- Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand 

- Bij klachten blijven mensen thuis. 

- Iedereen was zijn/haar handen bij binnenkomst van de sporthal met desinfectie 

(desinfectie staat op de tafel in de gang) 

- Sporters komen aangekleed in de zaal. 

- Na de tijd kan er gedoucht worden, maar er zijn maar een paar douches beschikbaar. Geef 

elkaar de ruimte. En heb geduld, je zal soms even moeten wachten….. 

- Tijdens het sporten is geen afstand van elkaar nodig. Houd na het sporten zo veel mogelijk 

1,5 meter afstand. 

- Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. Help elkaar daar waar 

nodig. 

- In de hal is luchtcirculatie aanwezig 

- De deuren van de zaal zullen open staan 

- Er zullen in de kantine looproutes aangegeven zijn. 

- Er zal buiten een extra gelegenheid worden gemaakt waar je ook iets kan drinken. 

- De BBQ zal buiten, of bij slecht weer in een tent, plaatsvinden. 

Ook hier zal weer rekening worden gehouden met de regels van 1,5 meter afstand en zullen 

zitplaatsen worden gemaakt. 

- Elk team krijgt bij betalen van het inschrijfgeld een lijst, waarom de namen en 

telefoonnummers van deelnemers geregistreerd dienen te worden. 

- Ook bij de ingang zal een lijst ter registratie liggen voor bezoekers.  

- Ieder team neemt zijn/haar eigen inspeelballen mee. Thriantha zorgt voor een wedstrijdbal, 

die na elke wedstrijd zal worden schoongemaakt. 

- Tijdens het inspelen (ongeveer 10 minuten) zullen we niet inslaan en opslaan. Dit doen we 

zodat we geen gebruik maken van elkaars ballen hoeven te maken. 

We hopen dat we zo aan de meeste zaken hebben gedacht. Nogmaals we moeten het met elkaar 

doen. Gebruik met elkaar ook je gezonde verstand! 

Thriantha Toernooi Commissie 
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