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PROTOCOL SCHEIDSRECHTERS SV GOUDA 

 

 

Voor alle scheidsrechters die als verenigingslid fluiten bij SV Gouda gelden de volgende regels m.b.t. het 

Covid 19 virus. 

 

 Blijf thuis bij klachten als keelpijn, verkoudheid, koorts etc. 

 Laat u testen bij klachten als onder 1 genoemd (zie www.ggdhm.nl). 

 Was uw handen voor de wedstrijd en direct na de wedstrijd. 

 Hoest/nies in uw elleboog. 

 Houd 1,5 meter afstand. 

 Vermijd drukte. 

 

 

Meer specifiek geldt het volgende: 

 

Het omkleden bij SV Gouda geschiedt in de vaste kleedruimte voor de scheidsrechters, maximaal 2 personen 

tegelijkertijd in de kleedkamer. 

Heeft u geen eigen tenue en gebruikt u voor uw tenue kleding van de vereniging, meldt u zich dan vooraf bij 

het jeugdchalet voor de betreffende kleding. Na afloop plaatst u deze kleding in de wasmand in het washok. 

 

Er worden voor en na de wedstrijd geen handen geschud, zorg indien mogelijk voor een eigen 

scheidsrechters fluit en hou deze gedurende het seizoen bij u. De kosten hiervoor kunnen worden 

gedeclareerd. 

De vlaggen voor de assistenten moet u zelf voor elke wedstrijd reinigen d.m.v. desinfectie vloeistof in de 

kleedkamer voor de scheidsrechters. 

 

Bij het tossen houdt iedereen onderling 1,5 meter afstand. De reservespelers en leiding houden in de dug-out 

onderling 1,5 meter afstand.  

 

Tijdens de wedstrijd worden de doelpunten niet gezamenlijk gevierd, zie hierop toe en informeer de spelers 

en begeleiding voor en tijdens de wedstrijd. 

 

De rust wordt bij de jeugd tot 18 jaar in de kleedkamer doorgebracht, de jeugd boven 18 en senioren blijven 

op het veld bij redelijk weer en wijken uit naar de tribune bij slecht weer. 

 

De verantwoordelijkheid voor het volgen van de maatregelen m.b.t. het voorkomen van het Covid virus ligt 

te allen tijde bij de vereniging. 

Indien er zich omstandigheden voor, tijdens of na de wedstrijd voordoen, die niet conform de regels zijn kunt 

u dit melden aan een aanwezig bestuurs- of commissielid.  

 

Wees duidelijk vooraf, dat voorkomt problemen achteraf. 

 

Bestuur SV Gouda. 

http://www.ggdhm.nl/

