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PROTOCOL SPELERS NATIONALE COMPETITIE   

Algemeen

De bridgecompetitie wordt georganiseerd als een binnenevenement met zittende spelers en 
valt als dusdanig onder deze Corona-reglementering opgelegd door de overheid. Hierdoor is 
ook het algemeen veiligheidsprotocol van de LBF en de VBL van toepassing.

Elke reeks zal steeds haar speeldagen gezamenlijk op 1 locatie spelen. Dit laat de RBBF toe
elke speellocatie strikt te controleren en de speelzalen, in samenwerking met de betreffende 
club, volledig volgens de strenge Corona-veiligheidsvoorschriften in te richten.

Elke speellocatie zal bijkomend onder toezicht van een Corona-verantwoordelijke staan. Niet
enkel zal hij/zij toezien op het strikt naleven van het veiligheidsprotocol en dit zowel door de 
spelers als door de organiserende club, maar hij/zij is ook gemachtigd om spelers die 
hoesten, koorts hebben, tekenen van griep of verkoudheid vertonen, de toegang tot het 
lokaal te verbieden.

Het dragen van een mondmasker is verplicht bij elke verplaatsing binnen het gebouw. Vanaf 
het moment dat een speler plaatsneemt aan de bridgetafel, mag hij/zij zijn/haar mondmasker
eventueel afzetten, daar alle competitietafels uitgerust zijn met kuchschermen, waardoor alle
spelers afgeschermd zijn van elkaar.

Het is toegelaten om een persoonlijke biddingbox te gebruiken.

Respecteer altijd de 1,5 meter afstand.

Op de plaatsen waar er aangeschoven wordt (bar, toiletten) dient ook de 1,5 meter afstand 
steeds gerespecteerd te worden.

Ontsmet vaak uw handen, er zal voldoende ontsmettingsgel voorzien zijn in alle ruimtes.

Wie in de 5 dagen voor de wedstrijd of tijdens de wedstrijd ziekteverschijnselen vertoonde of 
vertoont, dient thuis te blijven om anderen niet in gevaar te brengen.

Wie na een wedstrijd positief test op Covid-19, verwittigt onmiddellijk de organisatoren van 
de competitie: info@rbbf.be of +32 474 926 192

Aanmelden 

Teneinde alle voorziene veiligheidsmaatregelen op een correcte en ordentelijke wijze te laten
verlopen, dient iedere speler minimum 20 min voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te 
zijn.

Een warmtecamera scant op koorts. Bij een lichaamstemperatuur van boven de 37,5 graden 
mag een speler niet binnen. Er zal een thermometer beschikbaar zijn voor een tweede meting.
De Corona-verantwoordelijke neemt steeds de eindbeslissing bij een discussie.
Een team neemt onmiddellijk plaats aan de toegewezen tafels en wacht daar op het officiële 
startsein van de wedstrijdleider of organisator.



Aan de start van de wedstrijd

Er mag geen hand gegeven worden. Een begroeting met de elleboog of zonder fysiek 
contact is uiteraard wel toegestaan. In geen geval kan een speler het nalaten van een 
begroeting worden verweten.

Tijdens de wedstrijd

Iedere tafel beschikt over haar eigen set gedupliceerde kaarten die minimum 72 uur in 
quarantaine heeft gestaan. Zodoende heeft elke speler de garantie dat geen enkele andere 
speler deze kaarten heeft aangeraakt.

Enkel aan een tafel waarbij aan beide zijden (kuch)schermen zijn opgesteld, is een 
mondmasker niet verplicht (is dan facultatief). Van zodra u de tafel verlaat, is het dragen van 
het mondmasker wel verplicht.

Enkel Noord raakt de borden aan.

Vragen en toelichtingen over het biedsysteem worden enkel schriftelijk gegeven en via het 
transparante zijscherm getoond. 

Rondlopen is niet toegelaten. Enkel naar het toilet gaan is toegestaan. Bediening van 
dranken zal steeds aan de tafel gebeuren.

Roken tijdens de wedstrijd is niet toegelaten.

Kibitzers zijn niet toegelaten.

Aan het einde van een wedstrijdhelft

Het vergelijken van de uitslag gebeurt bij voorkeur in openlucht (indien mogelijk). Respecteer
ook hier steeds de geldende veiligheidsmaatregelen.

Na de wedstrijd

Het is verboden om een hand te geven.

Zorg dat ook bij het invullen en ondertekenen van de wedstrijdformulieren de 
veiligheidsmaatregelen gerespecteerd blijven.

Indien na de wedstrijd nog een drankje genuttigd wordt, gelden de opgelegde Corona-
maatregelen voor horecabezoek.
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