Coronaprotocol
Op 1 november 2020 organiseert Judovereniging Haagse Beemden Breda de Open Bredase
Kampioenschappen judo in Gemeentelijk Sportcentrum De Scharen, te Breda. Door het NOC*NSF, de JBN en
de Gemeente Breda zijn protocollen opgesteld, waaraan een evenement moet voldoen om de uitbraak van
COVID-19 te bedwingen.
In dit document zijn deze protocollen toegespitst op ons evenement. Indien het protocol vragen oproept
kunnen deze gericht worden aan de toernooi-organisatie: openbredase@judobreda.nl
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
Opsomming belangrijke punten:
- Blijf thuis als u de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
- Gratis entree voor toeschouwers. Maximaal 1 toeschouwer per deelnemer.
- Na binnenkomst worden toeschouwers en deelnemers gescheiden. Coaches begeleiden deelnemers
naar/bij de weging en in de wedstrijdzaal. Toeschouwers hebben geen toegang tot de weeg/kleedruimtes.
- Enkel jongens en meisjes van Nederlandse clubs U10, U12, U15 & U18 kunnen deelnemen.
Deelnemers & inschrijving:
- Om te zorgen voor een goede spreiding ligt het maximum aantal deelnemers dit jaar op 250 deelnemers.
De inschrijfstop wordt gemaakt op basis van inschrijfdatum & tijd. Hoe eerder een vereniging zich inschrijft,
hoe meer kans er is op deelname.
- Inschrijving is enkel mogelijk voor judoka’s die aangesloten zijn bij Nederlandse clubs. JBN lidmaatschap is
tevens een vereiste. Inschrijving geschied via de JBN-Toernooiplanner.
- Doordat er na uitgifte van de weegkaarten een zekere mate van autonomie vereist is ten aanzien van de
deelnemers hebben we als organisatie besloten geen deelnemers U6 & U8 deel te laten nemen.
- Om de geldende maatregelen van de Nederlandse Overheid zo goed mogelijk op te kunnen volgen hebben
wij tevens besloten om geen judoka U21 en +21 deel te laten nemen.
- Negeren van aanwijzingen van locatiebeheerders en toernooileiding kan leiden tot de ontzegging van
toegang tot het sportcomplex.
- Uitschrijven met restitutie van het inschrijfgeld is mogelijk tot 1 week voor het toernooi (24-10-2020
23.59u).
Toeschouwers & entree:
- Er zijn zones aangegeven, waarin toeschouwers zich niet mogen bevinden. Dit is ter bescherming van de
gezondheid van coaches, scheidsrechters, EHBO’ers, organisatie en deelnemers. Alle aanwezigen worden
geacht deze zones te respecteren.
- Zaalentree is gratis! Per ingeschreven deelnemer wordt 1 toeschouwer toegelaten op de tribune. Bij
uitgifte van de deelnemersweegkaart wordt een gratis toegangsbandje verstrekt, waarmee enkel in het
corresponderende blok (o.b.v. kleur) toegang tot de tribune mogelijk is. Het bandje dient bij binnenkomst
gedragen te worden om de pols. Toeschouwers met meerdere judoka’s uit hetzelfde gezin in een
verschillend blok krijgen meerdere corresponderende polsbandjes om te dragen.
- Kom niet eerder dan tien minuten voor de aanvang van de opgegeven weegtijd aan op de sportlocatie en
ga direct na afloop van het judoblok naar huis.
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Algemene richtlijnen:
- Blijf thuis als u de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) Symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
-

Blijf 24 uur thuis nadat iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.

-

Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Aangezien u tot
veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot
veertien dagen na het laatste contact, waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies
van de GGD);

-

Blijf als u het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven
dagen thuis na de uitslag van de test;

-

Blijf thuis zolang u in thuisisolatie bent, omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld;

-

Ga direct naar huis wanneer er tijdens het toernooi klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;

-

Hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld
fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;

-

Houd anderhalve meter afstand van ieder andere persoon buiten uw huishouden.

-

Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

-

Ga voordat u naar ons toernooi komt naar het toilet;

-

Was uw handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie. Douche thuis en niet op de
sportlocatie;

-

Vermijd het aanraken van uw gezicht en schud geen handen;

Organisatie:
- Corona verantwoordelijke: Jordi de Jongh (openbredase@judobreda.nl)
-

Locatie: Gemeentelijk Sportcentrum Breda “De Scharen”, Topaasstraat 13, 4817HA Breda

-

Datum toernooi: 01-11-2020
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