HMKC richtlijnen voor jeugdwedstrijden.
Supporters zijn toegelaten maar, moeten zich aan een aantal regels houden.
Het is verplicht om op voorhand je plek te reserveren ook voor ouders en dit per wedstrijd.
De manier waarop wordt jullie voor de start van de competitie nog gecommuniceerd.
Voor zaterdag 12 september melden jullie dit via de jeugdtrainers.
Bij jeugdwedstrijden hebben de familieleden van de jeugdspelers voorrang.
Bezoekende jeugdploegen komen met maximaal 40 personen: spelers, trainers, ouders, ….
De lijst van spelers, staf en supporters en hun contactgegevens wordt uiterlijk 24 uur voor de
wedstrijd gemaild naar jeugd@hmkc.be.

Algemene regels.

















Betreden van de accommodatie via de grote poort. De weg achter de sporthal naar de
kantine is enkelrichting.
Registreren bij de steward aan de ingang.
Ontsmetten van de handen bij het betreden van de accommodatie is verplicht.
Het dragen van een mondmasker is steeds verplicht, behalve als je neerzit om te
consumeren.
Volg het wandelpad dat zich tussen de omheining en de witte linten bevindt.
Rond de sportvelden is het eenrichtingsverkeer tegen de klok in. Met uitzondering om plaats
te nemen als supporter aan de lange zijde van veld 1 voor de kantine.
De kantine betreden via de uiterst rechtse ingang (gang sanitair en kleedkamers).
Volg binnen altijd de zwart/gele signalisatie.
Na gebruik van het sanitair ga je naar de kantine en verlaat deze via de linkse deur.
Na het bestellen aan de toog verlaat je de kantine via de deur naast de toog.
Betaal zoveel mogelijk contactloos.
Consumeren is enkel zittend toegestaan in de kantine of op het terras voor de kantine.
Consumeren binnen de omheining is niet toegestaan.
Rechtstaand supporteren is enkel toegestaan binnen de omheining en op 1.5 meter afstand
van elkaar.
Het wandelpad moet steeds vrij blijven.
Was en/of ontsmet regelmatig je handen

Voor de spelers

Kom ten vroegste 50 minuten voor je wedstrijd toe voor de opwarming.
De kleedkamers zijn enkel beschikbaar na de wedstrijd: 30 minuten en alleen om spelers te laten
douchen.
Bij het verlaten van het veld is het verplicht een mondmasker te dragen.
De reservespelers zitten met mondmasker op 1.5 meter van elkaar.
Handen worden ontsmet bij start van de opwarming, voor de wedstijd, voor en na de pauze en na de
wedstrijd.
Er wordt geen handengeschud voor, na of tijdens de wedstrijd toegestaan.
Er wordt niet samen opgelopen maar, spelers worden direct opgesteld.
Elke speler heeft zijn eigen drinkenbus mee.
Het uitsnuiten van de neus of spugen is ten strengst verboden.
Tijdens de match zal er regelmatig een andere gedesinfecteerde bal gebruikt worden.

Bedankt voor jullie medewerking,
Jeugdbestuur HMKC

