Kleischieten
in
coronatijden
Richtlijnen voor ‘Social
Distancing clay shooting’
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vsk@sportschieten.be www.sportschieten.be - BE 0436 786 644

Richtlijnen schietstand: TIR DER KEMPEN VZW
DE STAND IS ENKEL TOEGANKELIJK VOOR LEDEN VAN TDK.
Er MOET met reservaties worden gewerkt (telefonisch)
GSM Yannick: 0479/076.122.
Op donderdag en vrijdag van 17u tem 21u.
We zullen werken met tijdsblokken van 2 uur.
-> U kan kiezen tussen volgende tijdsblokken:
Van 12u tot 14u
Van 14u tot 16u
Van 16u tot 18u
-> 1 tijdsblok per schutter!!
De schietbeurten worden (zoveel mogelijk) elektronisch betaald.

Er worden MAX. 3 schutters per reeks toegelaten. Deze schutters
blijven gedurende het gehele tijdsblok steeds in dezelfde reeks.
We proberen zoveel mogelijk om geen generaties te mixen.
Vb. Geen senioren samen met junioren.

Voorzie je eigen wapen en munitie.
Verhuur van sportmateriaal wordt niet toegestaan.
Clubwapens zijn NIET toegelaten en kunnen dus ook niet uitgeleend
worden door de club.

Stiptheid is aangewezen. Kom op tijd want de tijdstippen worden strikt
opgevolgd.
-> Bv. Aanvang schietsessie 12u (ten vroegste)
Vermijd wachtrijen. Schutters gaan maximum 5 minuten voor hun starttijd,
vanuit hun wagen naar de desbetreffende schietstand. Als dit door
iedereen wordt gerespecteerd, kan iedereen exact op zijn starttijd
beginnen zonder dat er contact is met de reeks voor of achter jou. Social
distancing wordt op deze manier optimaal toegepast.
Indien u toch moet wachten, doe dit dan op de aangeduide plaatsen aan
de schietstand zelf.

Geen REST-afvalbakken, ... Je restafval neem je terug mee naar huis.

De lege patronen in de desbetreffende bak gooien op elke schietstand
en “ZEKER NIET OP DE GROND”
Lege karton verpakkingen van de munitie deponeer je inde kartonbak.

Onze club geeft de mogelijkheid om de handen te wassen met
desinfecterende hand-sanitizer. Dit is zeker op volgende plaatsen
voorzien:

-> Aan het Bancontacttoestel
-> Op elke stand
-> Bij aankomst op de schietstand en bij vertrek

We hanteren de algemene regel rond social distancing tijdens het
kleischieten: MINIMUM 1,5 meter afstand houden van elkaar.
De schietplaatsen zelf bevinden zich op 3 meter van elkaar, zodoende
kan social distancing zeker gerespecteerd worden.

Iedereen hanteert de algemene regel rond niezen/hoesten tijdens het
schieten: hoest/nies in de binnenkant van je elleboog. Indien je ziek
bent blijf je thuis.

Voor en na het schieten geef je elkaar GEEN hand maar pas je social
distancing strikt toe. Je kan elkaar perfect op een andere manier
begroeten.

Zit de schietsessie erop? Verlaat dan ONMIDDELLIJK de stand en ga
terug naar uw wagen. Zit uw tijd erop: Ga dan terug naar uw kot…

Werking secretariaat
We respecteren de opgelegde afstanden en de nodige preventiemaatregelen zoals
mondmasker, handschoenen, sanitaire gels, plexiglas enz... Voorkomen is beter dan
genezen!!!
-> Invullen/afstempelen schuttersboekje zal gebeuren door de secretariaatsverantwoordelijke.
-> De secretariaatsverantwoordelijke ontsmet de handen na het aftekenen van het
sportschuttersboekje en vult zelf het aanwezigheidsregister in.
-> Betaling wordt ook afgehandeld door de secretariaatsverantwoordelijke.

Richtlijnen voor de schietstand.
• Er worden duidelijke zones voorzien op de schietstand zodat de maatregelen van social
distancing kunnen worden toegepast. Zones worden aangeduid d.m.v. aanwijzingen.
Wanneer social distancing NIET mogelijk is mag deze zone niet geopend worden voor
publiek.
• We hangen de richtlijnen rond social distancing duidelijk uit.
• Banken en stoelen moeten weg op de stand & terras. Toeschouwers/bezoekers zijn NIET
toegelaten. Voorlopig mogen we enkel en alleen de schutters ontvangen op voorwaarde dat
ze lid zijn van Tir der Kempen.
• We voorzien de nodige hand-sanitizers.
• Er kan enkel getraind kan worden, dus voorlopig geen privélessen, initiaties of wedstrijden.
-> Gedaan met trainen? Verlaat onmiddellijk het terrein.
-> Trainen babbeltje slaan.
• De nodige bakken voor lege patronen en karton worden voorzien.
• Er is één persoon verantwoordelijk voor het opruimen van de bakken. Enkel op deze
manier kan er gegarandeerd worden dat desbetreffende bakken gedesinfecteerd zijn.

Richtlijnen voor clubhuis en andere gebouwen

• Clubhuis is GESLOTEN. Het clubhuis wordt enkel gebruikt voor administratieve
doeleinden. Zijnde:
-> registratie
-> Afhandelen schuttersboekje
-> Betalingen

• Er worden geen dranken/broodjes verkocht.
• Toiletten zijn gesloten. Enkel in geval van nood zullen ze toegankelijk gemaakt worden
en terug gedesinfecteerd worden.

Richtlijnen parking
We vragen aan al onze leden om zich op ruime afstand van elkaar te parkeren.
Hou rekening met elkaar en elkaars gezondheid en hanteer de social distancing ook op
de parking. Blijf op uw hoede!
ALS WE ALLEMAAL MEEWERKEN EN DE REGELS VOLGEN, IS ER LICHT AAN HET
EINDE VAN DE CORONATUNNEL!
INDIEN WIJ OPMERKEN DAT U DE REGELGEVING NIET OPVOLGT, BEHOUDEN
WIJ HET RECHT OM U DE TOEGANG TOT HET TERREIN TE ONTZEGGEN!

