COMPETITIE SPELEN BIJ SMASH
Waar moet je als (uitspelend) team aan denken?

DE BASIS
●

Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen.

●

Was vaak je handen met water en zeep.

●

Schud geen handen.

●

Gebruik je gezonde verstand.

ONZE AANVULLINGEN
●

NIEUW: Bevind je je in openbare ruimten van de Schattelijn? Dan geldt het dringende advies om een
mondkapje te dragen.

●

NIEUW: De bar van de Schattelijn is open tot 22.00 uur.

●

NIEUW: Na de wedstrijd dien je zo snel mogelijk de accommodatie te verlaten.

●

NIEUW: We bieden in de zaal ruimte voor maximaal twee begeleiders van bij ons uitspelende teams.

●

NIEUW: Ouders, teamgenoten of andere toeschouwers zijn helaas niet welkom.

●

NIEUW: Indien er van thuisspelende teams geen coach aanwezig is, wordt door het team maximaal één
ouder als teambegeleider aangewezen.

●

Er is helaas geen pinautomaat aanwezig in onze accommodatie. Houd dus rekening met het feit dat je
enkel contant kunt afrekenen.

●

Bij binnenkomst dien je je contactgegevens achter te laten. Deze worden minimaal twee weken
bewaard in verband met eventueel contactonderzoek.

●

Kom zoveel mogelijk in sportkleding naar de zaal. Kleedkamers mogen wel gebruikt worden. Van de
twee douches per kleedkamer, mag er maar een gebruikt worden.

●

Van helft wisselen is alleen toegestaan in overleg met de tegenstander. Wenst een van beide niet te
wisselen van helft na iedere game? Dan wordt er getost. De winnaar van de toss kiest de speelzijde waar
hij/zij staat of wie er begint met serveren. De ander maakt de overgebleven keuze.

●

Na afloop van iedere wedstrijd dienen de spelers de gebruikte tafel schoon te maken. Gebruikte ballen
worden apart gehouden of schoongemaakt.

●

Iedere speler dient een handdoek bij zich te dragen. Afvegen van zweethanden op de tafel is niet
toegestaan.

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met veiligtrainen@smash.nl.
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