spelregels op onze
sportaccommodatie
Update 16 maart 2021

Klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Ga direct naar huis wanneer er
tijdens het sporten klachten ontstaan

1.5M

1.5M

Teambegeleiding houdt 1,5 m
afstand

Was vaak je handen, juist ook voor
en na het bezoek aan de sportaccommodatie

Sporten in binnensportruimtes mag
niet. Er geldt een uitzondering voor
zwemles voor kinderen tot en met
12 jaar

Er geldt ook voor sporten een avondklok tussen 21.00 uur en 04.30 uur

De sportkantine, douches en
kleedkamers zijn gesloten

Jeugd en jongeren tot 27 jaar mogen
buiten zonder afstand in groepsverband trainen

Wedstrijden zijn niet toegestaan,
met uitzondering van onderlinge
wedstrijden binnen de eigen club
onder 27 jaar

Vanaf 27 jaar mag je sporten met
(vaste groepen van) maximaal vier
personen. Houd hierbij 1,5 m afstand

Verlaat na afloop van je wedstrijd
of training zo snel mogelijk de
sportaccommodatie

Publiek is niet toegestaan

Vragen? Er is altijd een coronaaanspreekpunt/coördinator
aan- wezig

sport bewust, houd je aan de spelregels,
zo hebben we samen sportplezier
Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

#wewinnenveelmetsport

spelregels op onze
sportaccommodatie
Update 16 maart 2021

Klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Ga direct naar huis wanneer er
tijdens het sporten klachten ontstaan

1.5M

1.5M

Teambegeleiding houdt 1,5 m
afstand

Was vaak je handen, juist ook voor
en na het bezoek aan de sportaccommodatie

Sporten in binnensportruimtes mag
niet. Er geldt een uitzondering voor
zwemles voor kinderen tot en met
12 jaar

Er geldt ook voor sporten een avondklok tussen 21.00 uur en 04.30 uur

De sportkantine, douches en
kleedkamers zijn gesloten

Jeugd en jongeren tot 27 jaar mogen
buiten zonder afstand in groepsverband trainen

Wedstrijden zijn niet toegestaan,
met uitzondering van onderlinge
wedstrijden binnen de eigen club
onder 27 jaar

Vanaf 27 jaar mag je sporten met
(vaste groepen van) maximaal vier
personen. Houd hierbij 1,5 m afstand

Verlaat na afloop van je wedstrijd
of training zo snel mogelijk de
sportaccommodatie

Publiek is niet toegestaan

Vragen? Er is altijd een coronaaanspreekpunt/coördinator
aan- wezig

sport bewust, houd je aan de spelregels,
zo hebben we samen sportplezier
Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

#wewinnenveelmetsport

