
 

 

Om ieders veiligheid en gezondheid te waarborgen, raadt de Petanque Federatie Vlaanderen 
ten stelligste aan onderstaande richtlijnen te volgen. 

Deze richtlijnen gelden voor iedereen die onze geliefde petanquesport in deze tijden wenst te beoefenen. 

 
Algemeen  
 

 Belangrijk: blijf te allen tijde de nog steeds geldende algemene hygiëne- en veiligheidsmaatregelen volgen.  

 Sport niet en blijf thuis als je (of een huisgenoot) symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen. Ga pas 

weer sporten als het mag van je arts. 

 Ouders & toeschouwers zijn niet toegelaten. 

 Iedereen is verplicht een mondmasker te dragen. 

 Iedereen gaat na het spelen onmiddellijk naar huis. 

 Organiseren van trainingen kan enkel binnen de eigen club of vereniging. 

 Op voorhand inschrijven is noodzakelijk. 

 

Voor de trainer/meerderjarige toezichter 

 De trainer/meerderjarige toezichter is verantwoordelijk voor het toezicht tijdens de training en het in goede banen 

leiden van de training volgens de opgelegde maatregelen. 

 Te allen tijde wordt de afstand van 1,5 meter tussen elkaar gerespecteerd.  

 Ontsmet voor en na het gebruik jouw materiaal. 

 Gebruik enkel jouw materiaal en raak het materiaal van anderen niet aan. 

 Ontsmet voor en na de training jouw handen. 

 Meten gebeurt enkel door de trainer/meerderjarige toezichter. Hij/zij gebruikt hiervoor het eigen materiaal. 

 Scoreborden mogen niet worden gebruikt. 

 Didactisch materiaal wordt enkel door de trainer/meerderjarige toezichter aangeraakt. 

 Maximum aantal sporters volgens het aantal beschikbare terreinen met een maximum van 20. (bijvoorbeeld: 12 

terreinen beschikbaar = 12 deelnemers / 30 terreinen beschikbaar = 20 deelnemers). 

 Oefeningen worden zo veel mogelijk individueel uitgevoerd (1 oefening/terrein; 1 sporter/terrein). 

 Wedstrijdvormen kunnen enkel in de vorm van 1 tegen 1-situaties. 

 Voordoen van oefeningen door de trainer/meerderjarige toezichter gebeurt met het eigen materiaal. 

 Het is niet toegestaan om op (vast outdoor) zitmeubilair plaats te nemen. 

 Iedereen gebruikt zijn/haar gezond verstand om elkaars gezondheid te waarborgen.

 


