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Regels juniorentraining Pallas '67 

Om voor de junioren en de trainers op een verantwoorde maar ook leuke manier te kunnen trainen 

hebben wij vanuit Pallas '67 regels opgesteld met betrekking tot de jeugdtrainingen. Wij rekenen op 

jullie medewerking zodat we er samen een mooie trainingsperiode van kunnen maken ondanks de 

situatie. De volgende regels zijn van toepassing: 

Veiligheid- en hygiëneregels: 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot 

of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. 

 Alle junioren hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Houd wel 1,5 meter 

afstand tot je trainer en andere personen boven de 18. 

 Het is mogelijk om een introducé mee te nemen, laat de geïnteresseerde zich vooraf wel 

even aanmelden bij de jeugdcoördinatoren . De jeugdcoördinatoren zijn Linda en Janine, zij 

zijn te bereiken via linda_3139@hotmail.com of janine.holshuijsen@gmail.com.  

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van 

reuk of smaak 

 Je blijft thuis als iemand in het huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidklachten, totdat iedereen weer volledig hersteld is. Als iedereen 24 uur geen 

klachten heeft, mag de junior weer sporten. 

 De training voor junioren start om 18:00. 

Voorafgaand aan de training  

 Kom in sportkleding naar de training, de kleedkamers, douches, krachtruimte en kantine zijn 

gesloten.  De toiletten zijn wel open. 

 Was voorafgaand aan je training thuis je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 

seconden. 

Transport 

 Fietsen kunnen weer bij het clubhuis geplaatst worden. 

 Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat. 

 Houd rekening met elkaar en met de aangegeven routing. 

 De training start op de vaste verzamelpunten. 

 Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op. 

 Verlaat na de training de accommodatie. 

Tijdens de training 

 Binnensport is niet toegestaan, de krachtruimte is daardoor gesloten.   

 Je blijft bij je trainingsgroep als er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn. 

Rouleren van trainingsgroepen is niet toegestaan. 

 Geforceerd stemgebruik of zingen langs en op de baan of het parcours, zoals schreeuwen en 

spreekkoren, is niet toegestaan. 

 Houd 1,5 meter afstand tot de trainers.  

 Gebruik tijdens de training steeds hetzelfde object (bal, discus, speer, etc.) 
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 Je volgt de regels van de trainer, de regels opgesteld in dit document en het protocol op de 

website op.  

 Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een junior en daardoor de 

veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet 

de toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren. 

 De trainer zal een atleet naar huis sturen bij vertonen van verschijnselen van verkoudheid, 

hoesten of het negeren van regels.  

 Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een (niet-)medisch mondkapje te dragen 

bij het betreden van de binnenruimtes van de sportaccommodatie zoals bijvoorbeeld het 

toilet. 

Na de training 

 De junior verlaat na de training de accommodatie. 

 Was na afloop van de training thuis je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 

seconden. 

 Toeschouwers zijn niet toegestaan langs de baan of het parcours. Junioren die klaar zijn met 

hun training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de accommodatie 

verlaten. 

Zaterdagtraining 

 Voor de zaterdagtraining gelden dezelfde regels als tijdens de maandag- en 

woensdagtraining. 

 Training vindt plaats in het Arboretum, verzamelen bij gebouw waar ook scholieren cross is. 

 Er lopen geen ouders mee.  

 Je houdt 1.5 meter afstand tot de trainers. 

Wedstrijden 

 Jeugdwedstrijden kunnen geen doorgang vinden. Onderlinge trainingswedstrijden tot 18 jaar 

mogen wel plaatsvinden.  
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