Coronamaatregelen competitie TTC Merelbeke
Hier vind je de algemene richtlijnen van de VTTL die van toepassing zijn:
https://www.vttl.be/corona-update

Hieronder de specifieke maatregelen voor TTC Merelbeke:
 De kleedkamers en de douches zijn nog niet open. Enkel voor de bezoekende
ploegen in landelijke en nationale wordt een uitzondering gemaakt.
 De toiletten zijn beschikbaar voor alle ploegen.
 Zowel de thuisploegen als de bezoekers blijven de ganse avond in hun zaal en
bijhorende cafetaria. Voor A, B, C, D, E, F, G, H, de dames, de
veteranenploegen en hun tegenstanders is dat de A-zaal. Voor I, J, K en L is
dat de B-zaal (kant van de straat). Voor de jeugdploegen is het afhankelijk van
het aantal thuisspelende ploegen (in principe jeugd A en B in zaal A en jeugd C
en D in zaal B). Er zullen stoelen voorzien zijn in de zaal en in de cafetaria voor
de spelers (per ploeg). Iedereen houdt zich aan een vaste plaats in de zaal en
cafetaria.
 De kapiteins van de thuisploegen die in de B-zaal spelen mogen wel in de
cafetaria om de wedstrijden op de computer in te vullen.
 Mondmasker ten allen tijde verplicht. Enkel tijdens het spelen zelf en terwijl je
aan tafel zit in de cafetaria mag het mondmasker af.
 Er is geen eten voorzien na de wedstrijd maar de bezoekers krijgen wel een
drankje aangeboden van de club.
 De club sluit ten laatste om 01u00.

Scheidsrechters:
 De "Richtlijnen VTTL voor heropstart" geven het advies om de thuisploeg (T)
alleen op tafel A te laten scheidsrechteren en de uitploeg (U) alleen op tafel B
(T1 is de eerste speler van de thuisploeg , U3 is de derde speler van de
uitploeg.......)
 Handen wassen vóór en na het scheidsrechteren.
 De volgorde vind je hieronder en op de scheidsrechterstafels.
wedstrijd 1 en/of 2:

T1 en U3

wedstrijd 3 en/of 4:

T4 en U2

wedstrijd 5 en/of 6:

T2 en U4

wedstrijd 7 en/of 8:

T3 en U1

wedstrijd 9 en/of 10:

T1 en U2

wedstrijd 11 en/of 12:

T4 en U3

wedstrijd 13 en/of 14:

T2 en U1

wedstrijd 15 en/of 16:

T3 en U4

