Corona-protocol NJK 2020
Locatie: Tulip Tennis Center Hilversum
De NJK worden gespeeld van:
20 juli t/m 25 juli (met uitloop naar 26 juli) t/m 16 en 18 jaar.
27 juli t/m 1 augustus (met uitloop naar 2 augustus) t/m 12 en 14 jaar.
Standaard regels spelers, ouders en toeschouwers
1. Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°) of
koorts, verlies van reuk/smaak. Meld dit direct bij de toernooileiding en laat je testen.
Deelname aan NJK is dan niet mogelijk.
2. Ben je de afgelopen 14 dagen in contact geweest met iemand die klachten heeft die
passen bij een COVID-19 infectie, blijf dan thuis. Deelname aan NJK is dan niet
mogelijk. Meld je, indien mogelijk voor de loting, af bij de toernooiorganisatie.
3. Per speler mogen maximaal twee personen publiek mee komen (bijvoorbeeld een
ouder en een tennisleraar). Op woensdag (dubbelspeldag) mag er maximaal één
persoon per speler mee komen.
4. Iedereen wacht bij aankomst achter de aangegeven strepen om zich aan te melden bij
de wedstrijdtafel.
5. Bij binnenkomst vindt een gezondheidscheck gesprek plaats. In dat gesprek wordt door
de toernooileiding gevraagd of je de afgelopen 24 uur last had van hoesten,
neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten, of dat een
huisgenoot dat heeft gehad. De toernooileiding kan personen weigeren bij vermoeden
van verkoudheid- en/of griepklachten.
6. Ontsmet je handen bij binnenkomst.
7. De speler betaalt het inschrijfgeld direct bij het aanmelden via contactloze betaling en
ontvangt ook direct bij het aanmelden de ballen voor de wedstrijd.
8. Na de aanmelding loop je direct door naar de door de toernooileiding aangewezen
baan.
9. Vermijd fysiek contact met volwassenen (ouder dan 18 jaar), zoals de toernooileiding
en hun spullen en/of materialen.
10. Volg altijd de aangegeven looproutes.
11. Vermijd het aanraken van hekken, banken, netten, deuren, etc. zo veel mogelijk.
12. Geen high five of hand geven voor, tijdens of na de wedstrijd (tikken met het racket is
een goed alternatief).
13. Ga direct na de partij weer naar huis. Als je nog een dubbelwedstrijd moet spelen
wacht je op het terras of in de kantine, op minimaal 1,5 afstand van personen buiten het
eigen huishouden tot de toernooileiding toestemming geeft om de baan op te gaan.
14. Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen zijn weer open.
15. Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet
toegestaan.
16. Volg de aanwijzingen van de aanwezige staf en toernooileiding van het tennispark op.
17. In de kantine kan alleen via de aangegeven looproute eten en drinken besteld worden.
18. Neem een gevulde bidon mee van huis om drukte bij de waterpunten te voorkomen.
19. Houd buiten de tennisbaan altijd minimaal 1,5m afstand van andere personen/spelers.
Mensen uit hetzelfde huishouden hoeven geen 1,5m afstand te houden.

20. Elke wedstrijd wordt met nieuwe ballen gespeeld. Ontsmet ook na de wedstrijd je
handen.
21. De toernooileiding waarborgt het aantal mensen op het park door een in- en uitcheck
systeem.
22. Inspelen voor de wedstrijden is niet mogelijk (spelers hebben bij aanvang van de
wedstrijd wel 10 min. de tijd om in te spelen).
23. Alle plekken waar toeschouwers mogen zitten zijn gemarkeerd.
24. Wij houden de weersvoorspellingen goed in de gaten. Wedstrijden kunnen naar binnen
verplaatst worden. Mocht het nodig zijn dan houden wij ons het recht voor om één of
meerdere rondes te annuleren of te verplaatsen omdat wij anders de 1,5 meter afstand
niet kunnen garanderen.
25. Bij regen of onweer kan er geschuild worden in de tennishal, met inachtneming van 1,5
m afstand.
26. De fysiotherapeut is alleen beschikbaar voor acute medische problemen en hij/zij werkt
volgens de actuele richtlijnen van het RIVM.
27. Spelers maken na iedere wedstrijd het bankje, de hendel van het hek en het scorebord
schoon. (Ontsmettingsspullen zijn aanwezig).
28. Er is geen openingsceremonie aan het begin van het toernooi.

