Maandag 15 februari 2021

NIEUWE CORONAREGELS EN BIJKOMENDE INFORMATIE M.B.T. STOPZETTING COMPETITIES
De federale overheid, Stad Brugge en Voetbal Vlaanderen hebben de volgende maatregelen en
richtlijnen uitgevaardigd.
Voetbal laanderen heeft recent de beslissing genomen om alle amateurcompetities met stijgen
en dalen, voor dit seizoen met onmiddellijke ingang stop te zetten en te annuleren. In het licht
van de gezondheidsmaatregelen, met het oog op de bestrijding van Covid-19, bleek deze
beslissing de enige mogelijke.
Een overzicht van de genomen beslissingen
Voor senioren (personen vanaf 19 jaar - geboortejaar 2001)
•

Momenteel zijn geen wedstrijden toegelaten.

•

Indoorsporten is verboden.

•

+18-jarigen mogen in groepjes van 4 trainen (incl. begeleider), zonder contact.
Daar dit praktisch héél moeilijk is, kiest Dosko er voor om eveneens de trainingen te
staken.

Voor U14 t.e.m. U19
•

Indoorsporten is verboden (met uitzondering van zwembaden)

•

Vanaf 1 februari 2021 kunnen deze categorieën trainen in een bubbel van 10 (excl.
begeleider) en dit enkel outdoor.

•

Wedstrijden kunnen voorlopig nog niet worden gespeeld, maar alle mogelijke
wedstrijdvormen met contact t.e.m. 5v5 kunnen worden aangeboden in de eigen bubbel
(lees: wedstrijden op training binnen de vaste Dosko bubbel).

•

Spelers dienen één vaste buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Voetballen in
combinatie met bijvoorbeeld de jeugdbeweging is niet toegelaten.
Binnen het kader van deze regel verwachten wij dus dat spelers die komen trainen geen
enkel andere activiteit inplannen.
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Voor U6 t.e.m. U13 (kinderen tot 13 jaar)
•

Sporten bij voorkeur buiten!
Outdoor en indoor trainen is toegestaan in een groep van max. 10 spelers (excl. trainer).

•

Vanaf maandag 1 februari 2021kunnen deze categorieën indoor en outdoor trainen, in
een bubbel van 10 met contact. Bij voorkeur wordt er buiten getraind.

•

Oefenwedstrijden en competitiewedstrijden zijn tot nader bericht nog niet toegelaten.
Noch indoor, noch outdoor. De verschillende wedstrijdformats 2v2, 3v3 en 5v5 kunnen
wel op training binnen de eigen bubbel blijvend worden gespeeld.

•

Spelers dienen één vaste buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Voetballen in
combinatie met bijvoorbeeld de jeugdbeweging is niet toegelaten.
Binnen het kader van deze regel verwachten wij dus dat spelers die komen trainen geen
enkel andere activiteit inplannen.

De wedstrijden in de jeugdkalender en aanvullende vriendschappelijke wedstrijden kunnen pas
aangevat worden na toelating door de overheid. Momenteel is nog geen datum van hervatting
bekend.
Nog eens het overzicht van wat wel en niet mag.

Maatregelen voor het gebruik van onze sportinfrastructuur
•

Gebruik van kleedkamers en douches is niet toegestaan. Spelers komen aan en gaan weg
in sportkledij. Omkleden ter plaatse (binnen of buiten) is niet toegelaten.

•

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht! Dit zowel binnen de infrastructuur van
Dosko Sint-Kruis, alsook overal binnen de campus Gulden Kamer!

•

Ook veelvuldig de handen wassen/ontsmetten blijft ten zeerste aangeraden
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•

Toeschouwers: publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij
kinderen t.e.m. 13 jaar. De nodige afstand moet gehouden worden, dit te allen tijde!
Voor sporters vanaf 13 jaar geen publiek, de nodige afstand moet eveneens gehouden
worden.

•

De Sportdienst van Stad Brugge en Dosko Sint-Kruis zullen strikt toezien op het naleven
van deze richtlijnen. Spelers en begeleiders die ze niet respecteren zullen de toegang tot
de sportinfrastructuur ontzegd worden.

Extra maatregelen van Dosko Sint-Kruis
•

Alle kleedkamers zijn met onmiddelijke ingang en tot nader order gesloten. Het betreden
van de kleedkamers is dus verboden, zowel voor spelers als voor trainers.
Omkleden op Dosko kan niet! Niet in de kleedkamers, niet in de kantine, niet in
opslagruimtes!
Jassen, kledij en sporttassen kunnen niet achter gelaten worden in de kleedkamer. Deze
moeten dus bijvoorbeeld in de dug-out of onder het afdak gezet worden. Zorg dus dat er
geen waardevolle spullen in de achtergelaten kledij of sporttas zit.
Dosko vraagt met aandrang dat spelers zich thuis omkleden. Dus niet op de parking of in
de auto.
Zorg steeds dat je voldoende warme kledij bij hebt, die je direct na de training of
wedstrijd kan aantrekken.

•

We raden aan om een plastiek zakje met daarop je naam mee te brengen. Dan kan het
mondmasker in het zakje opgeborgen worden, en ligt het niet te slingeren in de dug-out.
Een mondmasker in een plastiek zakje is veiliger voor iedereen!
Heb je geen plastiek zakje bij, zorg dan dat je naam op het mondmasker staat.

•

Spelers vanaf 12 jaar die geen mondmasker dragen op de Dosko campus kunnen
uitgesloten worden van training.

•

Alle overige eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht. Deze maatregelen
gelden tot nader bericht als aanvullingen op het intern reglement.

Meer informatie kan je terugvinden op volgende websites:
•

Sportdienst Stad Brugge
https://www.brugge.be/sporten-in-coronatijden

•

Voetbal Vlaanderen
https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/nieuwe-coronaregels-en-bijkomendeinformatie-mbt-stopzetting-competities

3

Het bestuur van Dosko Sint-Kruis bedankt alvast iedereen die de richtlijnen opvolgen in deze
speciale tijden. Enkel zo kunnen we blijven voetballen. Enkel zo houden we elkaar gezond.
Indien er vragen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren op info@dosko-sintkruis.be.
Met sportieve groet,
Het bestuur van Dosko Sint-Kruis
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