Binnensporten: Spelregels voor sport in het kort
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Vanaf 19 mei is binnensporten weer toegestaan. Voor Jayra Sport gaat dit in vanaf dinsdag
25 mei, dus na Pinksteren. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun
deuren weer openen.
Voor leeftijdsgroepen t/m 17 jaar geldt dat zij normaal ‘spel’ contact mogen hebben. Tijdens
deze trainingen hoeft er geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters vanaf 18 jaar en ouder
wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. En sporten mag in groepen van twee.
Toiletten, douches en kleedkamers zijn gesloten. Kom dus aangekleed naar de sportschool.
Publiek is niet toegestaan
Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM verplicht gevolgd te worden.

Specifiek voor Jayra Sport gelden de volgende regels waar we op toezien dat deze nageleefd
worden:
Start na Pinksteren, dinsdag 25 mei:
Omdat de gemeente de openstelling goed én veilig wil organiseren, mogen we met ingang van 25
mei weer van start. Daarom zal het binnensporten weer zijn na Pinksteren, vanaf dinsdag 25 mei. Tot
die tijd gaat het buitensporten gewoon door.
Lestijden en lesgelden:
De lestijden zijn onveranderd. Je komt dus gewoon weer sporten in je oude groep. We zullen t.z.t.
bekijken wie door kunnen naar een volgende groep. De lesgelden worden weer (indien van
toepassing) zoals voorheen geincasseerd.
Toegangsdeuren:
Wij doen de toegangsdeuren ongeveer 5 à 10 minuten voor tijd open. Daarna zal de deur weer
gesloten worden. Kom dus a.u.b. op tijd. Halen en brengen heel graag door één ouder/verzorger.
Voor alle sporten geldt:
Kleedkamer en douches mogen NIET gebruikt worden, dat betekent dus omgekleed aankomen en
vertrekken en thuis douchen. Ook de toiletten zijn beperkt toegankelijk (enkel hoge nood). Bij
symptomen/klachten blijf je thuis en laat je jezelf testen.
Peuterjudo:
Kom aangekleed. Er mag enkel één ouder aanwezig zijn bij de les en meedoen.
Algemeen Judo – Karate Krav Maga voor kinderen:
Kom aangekleed. Één ouder brengt en haalt hun kind(eren). Wees op tijd met halen en brengen.
Buiten wachten betekend 1.5 m afstand houden van elkaar. Wij doen de toegangsdeur zelf open.
Wees niet te laat want je hebt kans dat de deur niet meer opengaat totdat de volgende groep gaat
starten.
Algemeen sporten volwassenen:
Kom aangekleed in je sportoutfit. Voor, tijdens en na het sporten is er een beperking van 1.5m.
Douchen doen we thuis.
Uitzondering:
Komt je kind voor een proefles, dan mag je als ouder naar binnen met mondkapje. Bij het in de
tussentijd verlaten van het pand, zal je niet meer naar binnen kunnen. De deuren houden we
namelijk gesloten.

