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Sinds 1947

Spelregels BC Drop Shot Zomerbadminton 2020
Hieronder vind je spelregels voor deelname aan Zomerbadminton bij BC Drop Shot in de
maanden juli en augustus 2020.
Het Zomerbadminton loopt van 1 juli tot en met 31 augustus.
We hanteren de geldende Coronamaatregelen, welke door RIVM zijn ingesteld en door het
NOC-NSF en Badminton Nederland aangepast zijn voor (binnen-) sporten. Zie het protocol
op de website.
Verder hebben we voor het Zomerbadminton onze eigen spelregels hierop afgeleid:
1. Heb je één van de Corona verschijnselen, blijf dan thuis. Verwijder je reservering uit het

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

systeem. Indien op de dag zelf, bel dan even naar Mariahoeve om je reservering af te
melden. Neem ook even contact op met info@bcdropshot.nl voor teruggaveregeling.
Hou zoveel als mogelijk de 1,5 meter regel in acht. Tijdens wedstrijden zal het soms
ongemerkt gebeuren, maar juist buiten de baan kan je dit prima aanhouden.
Je moet een tijdslot van 2 uur reserveren via het reserveringssysteem. Vul daar je emailadres in. Klik op "wachtwoord vergeten" en maak je account compleet door een
eigen wachtwoord aan te maken. Je kunt nu op ieder moment inloggen en tijdsloten
reserveren (maximaal 7 dagen van tevoren). Je mag tussen 18.00 en 23.00 uur
maximaal 1 tijdslot reserveren.
Kom uiterlijk 15 minuten van tevoren naar de hal en meld je bij de bar aan. Zij
controleren of je reservering in het systeem staat en verwijzen je door naar de hal. We
nemen aan dat het overbodig is te melden dat buiten gedragen schoenen en
schoenen met een afgevende zool NIET zijn toegestaan op de banen!
Noot: de kleedkamers én dus ook de doucheruimten zijn gesloten!
Desinfecteer je handen vóór je gaat spelen. Zorg zelf voor een geschikt
desinfecteringsmiddel! Doe dit in ieder geval ook ná het spelen en eventueel
tussendoor, naar eigen inzicht.
Noot: Laat eerst je handen drogen voor je verder gaat. Er zijn al ongelukken
bekend van het ontbranden van de alcohol door een statische ontlading!
Neem de "beste" route naar je baan vlak voor je speeltijd ingaat.
Probeer het fysieke contact met de shuttle zoveel mogelijk te vermijden. Gebruik
eventueel een handschoen voor je niet-rackethand.
Gebruik je eigen shuttles en ruim na afloop van je sessie alle shuttles en andere zaken
op. Gooi ze weg in de afvalbak of neem nog bruikbare shuttles mee naar huis. Het beste
is om ze dan minstens 2 dagen niet te gebruiken.
Noot: Nylon shuttles kun je wel desinfecteren en daarna weer gebruiken als ze droog
zijn.
Na afloop van je sessie verlaat je zo snel mogelijk je baan en ook de hal. Blijf niet in de
hal hangen, maar ga naar het restaurant (indien toegankelijk) of het terras, en praat
daar, op gepaste afstand, nog even na onder het genot van een drankje.

Overdag dien je de aanwijzingen van het personeel van Sportcentrum Mariahoeve op te
volgen, in de avond zal er iemand van de club "zaaldienst" hebben. Bij het niet opvolgen van
de aanwijzingen kunnen eventueel maatregelen volgen, tot bijvoorbeeld tijdelijke ontzegging
van speelrecht aan toe. Ditzelfde geldt bij "No Shows".
Op de website www.bcdropshot.nl vind je onder Activiteiten - Zomerbadminton nog meer
informatie en ook het meest actuele COVID-19 protocol van NOC-NSF/BNL. Wij gaan er van
uit dat iedereen zich zo goed mogelijk aan het protocol, de clubregels en de aanwijzingen
houdt.

