
Welkom bij LTC Startbaan voor de
Najaarscompetitie

Ook hier geldt het CORONA-protocol, dat door de KNLTB is opgesteld. Het
is altijd goed om nog eens op de site van KNLTB te kijken voor de laatste
aanvullingen.

Houdt u zich aan de volgende regels, dan voelt iedereen zich prettig en
kan de najaarscompetitie veilig worden gespeeld.

Bent u verkouden, of bent u in de afgelopen week ziek geweest? Dan
verzoeken wij u om niet naar Park Startbaan en Sportcafé Startbaan te
komen. Ons advies is om in dat geval een afspraak te maken met de GGD om
een Coronatest af te laten nemen.

In het clubhuis, of op het terras:

1. Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen, desinfectie is te vinden bij
de ingang en bij de bar.

2. De teamcaptain registreert zich met naam en telefoonnummer bij een
medewerker van Sportcafé Startbaan, aan de bar. Dit om een eventueel
contactonderzoek mogelijk te maken.

3. Als team maakt u gebruik van een voor u gereserveerde tafel, die vooraf
wordt klaargezet.



4. De tafels en stoelen in Sportcafé Startbaan staan in de juiste
opstelling, volgens de anderhalvemeterregel.

5. Laat u de tafels en stoelen vooral op hun plek staan.

6. Als speler en gast blijft u op een stoel aan tafel zitten. Zo voorkomt
u langdurig staan en groepsvorming in het clubhuis.

Op de baan, tijdens de competitie:

7. We spelen op zoveel mogelijk banen en in zoveel mogelijk rondes.
Dat versnelt de speeldag.

8. We trekken 2 uur uit per ronde, in plaats van de gebruikelijke
anderhalf uur.

9. We nemen wat meer tijd tussen de wedstrijden voor
baanwisselingen, zodat spelers de ruimte krijgen om veilig van de baan
af te komen.

10. We houden ons aan de afgesproken tijden, zodat er geen extra
drukte ontstaat in het clubhuis of op het terras.

LTC Startbaan wenst u, behalve veel succes, vooral veel spelplezier in
deze najaarscompetitie.


