Maatregelen voor scheidsrechters om veilig
wedstrijden te fluiten
20/7/2021
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DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS STEEDS ONDERHEVIG AAN MOGELIJKE AANPASSINGEN OP BASIS VAN
INSTRUCTIES VAN DE OVERHEID.

Om onze scheidsrechters een leidraad te bieden, formuleren we een aantal tips om op een sociaal
veilige en verantwoorde manier hun hobby uit te oefenen.

Algemeen
•

•
•

•

•

aan elke club is gevraagd om corona-coördinatoren aan te stellen waarvan er altijd één
herkenbaar aanwezig is. Voor specifieke vragen omtrent corona-maatregelen in de club, kan
je bij deze persoon terecht.
Volg de lokale instructies m.b.t. ingang, uitgang, looprichtingen, max. aantal toegelaten
personen etc.
Bij wedstrijden is het sterk aangeraden voor clubs om een aanwezigheidslijst bij te houden.
Voor wedstrijden met het digitaal wedstrijdformulier, kan dit dienst doen als
aanwezigheidslijst voor spelers, coaches en officials (scheidsrechters & tafelofficials).
Aan elke club is gevraagd om extra aandacht te besteden aan hygiëne in kleedkamers,
toiletten en op handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens etc. Ook
voor de wedstrijdtafel is gevraagd om de nodige hygiënemaatregelen te nemen.
Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle sporthallen. Enkel als je het
wedstrijdterrein betreedt, mag je het mondmasker afzetten.

Kleedkamer, douche & pregame
•
•
•

Kom bij voorkeur al in je scheidsrechtertenue naar de accommodatie.
Kom niet te vroeg naar de wedstrijd, maar zorg er wel voor dat je min. 20 minuten voor de
wedstrijd op het terrein staat.
Vermijd – indien mogelijk – om de kleedkamer te delen met je collega-scheidsrechter. Indien
je toch een kleedkamer deelt, vraag of een grote kleedkamer beschikbaar is en draag je
mondmasker in de kleedkamer of wacht tot je collega-scheidsrechter klaar is.
De aanwezigheidstijd in de kleedkamers en de douches moet maximaal beperkt worden

Voor de wedstrijd
•

Vermijd om de pregame in de kleedkamer of andere kleine gesloten ruimtes te doen.
TIP: Doe de pregame in de zaal (naast het wedstrijdterrein), in een grote ruimte of
outdoor. Draag je mondmasker als je de afstandsregels niet kan respecteren.

•

Vermijd (hand)contact met de officials en materialen die de officials gebruiken.
TIP voor scheidsrechters: neem je eigen stylus mee om de tablet te bedienen waar het
digitaal wedstrijdformulier op bijgehouden wordt. Ontsmet je handen voor en na het
gebruik van de tablet of laptop.
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•

Wacht om het terrein te betreden tot dit volledig ontruimd is na de vorige wedstrijd en de
spelersbank, stoelen en wedstrijdtafel ontsmet zijn. Contacten tussen de wisselende teams
en scheidsrechters worden vermeden;
Het is de verantwoordelijkheid van de thuisploeg om ontsmettingsmateriaal te voorzien,
maar de gebruiker zelf wordt gevraagd om de eigen spelersbank te ontsmetten.

Tijdens de wedstrijd
•

scheidsrechters en clubs beschikken via Basketbal Vlaanderen over elektronische
handfluitjes. Het gebruik van de elektronische fluitjes of een ‘whistle pouch’ bij een
gewoon fluitje is sterk aangeraden.

•

Deel geen drinkflessen met collega-scheidsrechters of tafelofficials.
TIP: Breng een eigen drinkfles mee die kan opgevuld worden aan een waterfontein als
dat voorzien is in de club. Zo help je tegelijk mee aan een beter milieu.

•

•

•
•
•

tafelofficials worden door plexiglas van elkaar afgeschermd OF houden 1,5m afstand. Zij
dragen verplicht mondbescherming aan tafel. Indien niet mogelijk kan de thuisclub alle taken
op zich nemen;
aan de wedstrijdtafel worden handgel, alcoholspray en doekjes voorzien, te gebruiken door
officials, spelers en tafelofficials; ballen, spelersbanken, coach stoel, tafel, tafelmateriaal en
vervangingsstoelen worden voor en na elke wedstrijd ontsmet door de gebruiker zelf
de stoelen voor vervangers staan op 1,5 meter van de wedstrijdtafel;
PC/tablet, 24 sec. en klok worden voor en na de wedstrijd ontsmet door de gebruiker zelf; bij
gebruik van een tablet wordt een eigen stylus aangeraden
indien er met pen en papieren wedstrijdblad wordt gewerkt, voorziet iedereen in zijn/haar
eigen pen. Indien niet mogelijk wordt de pen ontsmet;
TIP: neem steeds je eigen stylus mee naar de wedstrijd

•

vermijd onnodig fysiek contact met spelers, coaches, collega-scheidsrechters en tafelofficials.
TIP: vervang het handen schudden voor en na de wedstrijd door een kort applaus of
handgebaar naar de collega-scheidsrechter, spelers, coaches en tafelofficials.
TIP: doe de in-game besprekingen tijdens time-outs bv. met respect voor de
afstandsregels
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Na de wedstrijd
•
•

Douche – indien mogelijk - thuis
We moedigen aan om wedstrijd- en verplaatsingsvergoedingen via een betaalapp (Payconiq
of andere bankapp) te laten verlopen en cash geld zoveel mogelijk te mijden;
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