Datum:
Aan:
Van:
Wat:

31 januari 2021
alle (ouders van) competitiespelers
technische commissie HC Delfshaven
spelregels rondom mixed competitie 13 en 20 februari
ALGEMENE SPELREGELS

Rondom de mixed competitie van HC Delfshaven, die zich afspeelt op
zaterdag 13 februari en zaterdag 20 februari gelden nog steeds de huidige
coronaregels. Zie hiervoor de laatste nieuwsberichten op de website van HC
Delfshaven en de LISA app/nieuws.
• Kom niet naar de club als je klachten hebt, blijf thuis en laat je testen.
• Publiek is niet toegestaan
• Coronadiensten moeten van tevoren worden ingevuld in de LISA app,
anders kan er geen wedstrijd worden gespeeld.
• Tijdens het eerste uur zijn er dubbele diensten i.v.m. grotere drukte van
ouders met brengen en halen.
MIXED COMPETITIE
• Er zijn 3 verschillende categorieën:
Groep Teams

Aantallen

Tijd

1

Coolkids 1 & 2
M6F1, Mix6F1
M6E1, M6E2, M6E3, M6E4, J6E1

6 tegen 6

09:00 - 10:00 uur

2

M8E1, M8E2, M8E3
MD1, MD2, MD3, J8E1

7 tegen 7

10:30 - 12:00 uur

3

MC1, MC2
MB1
JD1, JC1, JB1

7 tegen 7

12:30 - 14:00 uur

• Opgeven gaat via Evenementen in de LISA app, apart voor elke datum en
groep.
• Er is een maximum aantal deelnemers per competitiedag.

• Bij teveel opgaven voor de eerste competitiedag - 13 februari -, zullen
degenen die niet geplaatst kunnen worden, voorrang krijgen op 20
februari.
• Opgeven moet uiterlijk een week voor de speeldatum gebeurd zijn: dus
voor de 13e is de deadline op 6 februari, en voor de 20e is de deadline op
13 februari.
• De dag na de deadline verschijnen de ingedeelde teams in LISA.
• Je moet je dan opnieuw aanmelden in LISA i.v.m. de coronaregistratie.
LOGISTIEK
• Zorg dat je 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent.
• Betreed het veld vanaf de bomen kant; vertrek aan de straatkant.
• Materialen worden door de teams opgeruimd, tenzij het volgende team
vraagt het te laten staan.
• Alle spelers kunnen in hun trainingskleren of tenue komen.
• Voor zover mogelijk staat er een koffie/thee tafel bij clubhuis. Hier
kunnen coaches/begeleiders/scheidsrechters koffie of thee pakken. Een
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. (dit is dus niet voor ouders die
komen brengen en halen, maar alleen voor ouders die een teamfunctie
hebben op de bewuste speeldag)
• De organisatie zorgt ervoor dat er spelbegeleiders/scheidsrechter
aanwezig zijn. Dat hoeven de teams dus niet zelf te regelen.
• Ouders mogen alleen aanwezig zijn op de accommodatie als ze een
functie hebben. D.w.z. als coach, spelbegeleider/scheidsrechter of voor
een coronadienst. Per team is zijn er maximaal 2 coaches.
• Alle ouders die vanuit hun functie aanwezig zijn dienen zich via de QR
code, die zichtbaar op de club hangt, aan te melden ivm onze
coronaregistratie (of via onze homepage hcdelfshaven.nl)
TOT SLOT
Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met:
Mark Nellist (groep 1 & 2): 06 - 48 64 16 86 / jeugdeenf@hcdelfshaven.nl
Marc Knoet (Groep 3): 06 - 52 43 57 20 / kantine@hcdelfshaven.nl
Mocht je club gerelateerde vragen hebben rondom corona dan kun je
contact opnemen met de coronaverantwoordelijken van HC Delfshaven:
Rutger Wever (Bestuurslid Technische Zaken): 06 - 51 70 59 54 /
jeugd@hcdelfshaven.nl of Ivo Otten (Voorzitter): 06 - 48 19 80 99 /
voorzitter@hcdelfshaven.nl

