CORONA DART PROTOCOL VEDC
Het streven van de VEDC is, om in september weer te starten met de competitie.
Aangezien de CORONA crisis nog niet gestopt is, zijn wij genoodzaakt om hiervoor een aangepast protocol
te maken, met inachtneming van de richtlijnen van de Overheid, RIVM en NOC-NSF.
Hiermee hopen wij verantwoord weer te kunnen beginnen met onze geliefde dartsport.

Dit protocol brengen wij onder de aandacht van de captains van de ingeschreven teams voor het seizoen
2020-2021 en locatiehouders van de desbetreffende teams.
Tevens zullen we dit bestand plaatsen op onze website.
Daar waar captains en/of locaties problemen hebben met deze richtlijnen en haalbaarheid hiervan in twijfel
trekken, verzoeken wij deze om per ommegaande contact op te nemen met de VEDC.
Met klem verzoeken wij dan ook elke locatiehouder om hier zijn/haar eigen situatie te beoordelen, zodat er
geen problemen ontstaan met de NVWA of bij controle van politie of BOA.
Locatiehouders kunnen ten aanzien van onderstaande "algemene" regels, aanvullende en afwijkende
maatregelen stellen. Spelers dienen zich aan deze maatregelen te onderwerpen.
Personen die gezondheidsklachten hebben gerelateerd aan COVID-19, dienen thuis te blijven.
Dit geldt ook voor personen waarvan gezinsleden of anderen personen binnen een huishouden koorts of
COVID-19 gerelateerde klachten hebben.
Ontstaan er tijdens de wedstrijd klachten, ga dan direct naar huis.
Het aantal personen dat aanwezig is bij een wedstrijd dient zoveel mogelijk het minimaal noodzakelijke
aantal personen te zijn.
Geadviseerd wordt tevens om de samenstelling zoveel mogelijk "vast" te laten zijn. Dus bij voorkeur
dezelfde koppels.
Geen handen schudden.
Geen fysiek contact om een overwinning te vieren. Dus geen high five, box, klappen enzovoort.
Dit kan vervangen worden door een gebaar als knikken of buigen.
Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.
Een speler gebruikt uitslijtend zijn/haar eigen dartmaterialen.
Moeten er toch materialen uitgewisseld worden, dan dienen deze vóór én ná gebruik gedesinfecteerd te
worden.
Na het "bullen" voor de teamronde haalt de speler uitsluitend zijn/haar eigen pijl uit het bord.
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Regelmatig handen wassen en/of desinfecteren, met name vóór en ná de wedstrijd, wordt aangeraden.
Desinfecteren van materialen die door meerdere mensen gebruikt worden (schrijfbord, stift, borstel) wordt
tevens geadviseerd.
De 1,5 meter afstand - regel blijft in de basis gelden.
Maar voor het darten geldt, dat bij de beoefening van de sport hiervan "tijdelijk" afgeweken mag worden
om de normale sportbeoefening te laten plaatsvinden.
Dus vóór en ná het darten de 1,5 meter regel respecteren.
Feitelijk geldt de 1,5 meter regel dus alléén voor de direct betrokkenen (spelers en scheidsrechter) tijdens
de wedstrijd en de afwijking van deze regel dient ook zo kort mogelijk te zijn.
Het gebruik van een mondkapje of ander beschermingsmiddel is op eigen initiatief toegestaan,
bijvoorbeeld voor de scheidsrechter die tijdens het tellen de 1,5 meter regel niet kan handhaven.
In afwijking tot de reguliere regel, is het tijdelijk toegestaan dat als een scheidsrechter de 1,5 meter afstand
in acht neemt, een speler zijn/haar eigen score noteert op het schrijfbord, nadat de scheidsrechter deze
heeft "gecalled".
Spelers verlaten het dartbord aan de andere zijde dan de zijde waar de scheidsrechter zich bevindt en loopt
met een ruimere boog terug naar de startpositie.
De wachtende speler(s) dient/dienen ook zoveel mogelijk de 1,5 meter regel in acht te houden, om deze
afwijking zo kort mogelijk te laten zijn.

Elke situatie wijziging die een wijziging van dit protocol noodzakelijk maakt, zal doorgevoerd worden en
hierover zal iedereen per e-mail geïnformeerd worden.
Wij hebben helaas nog niet van elke locatie een e-mail adres. Wij verzoeken derhalve elke locatiehouder
een e-mail adres aan ons door te geven waar wij het gewijzigde protocol naar toe kunnen mailen. Dit kan
gemaild worden naar : competitie@vedc-darts.nl

De verantwoordelijkheid voor het naleven van dit protocol ligt bij iedere speler individueel, doch met name
bij captains en locatiehouders.
Wij vertrouwen erop, dat iedereen zijn/haar gezond verstand gebruikt in het belang van eigen gezondheid
en die van anderen.
De VEDC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen door het niet naleven van dit protocol.

Bestuur VEDC
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