Richtlijnen bij heropening schietstanden Leopoldsburg - genomen maatregelen :
Kantine is VOLLEDIG gesloten (enkel toegankelijk voor de clubverantwoordelijken van die dag en
afgevaardigden van het bestuur). Toiletten in kantine zijn afgesloten, de dixies op het terrein zijn wel
te gebruiken ( E1B, H5, H2, T2).
Men meldt zich aan aan de buitenkant van de kantine : aan de 2 ramen staan de badgescanners.
Komende vanaf de parking : de rechter raam wordt gebruikt door TSC/KVBSV en de linkerraam door
Target. Er wordt een lint aangebracht naar de scanner toe en een lint van de scanner weg, zodat
tijdens het inschrijvingstraject de mensen elkaar niet kunnen kruisen..
Inscannen gebeurt door de schutter zelf met verplicht dragen van handschoenen.
Mondmasker/bandana of soortgelijk is aanbevolen. Met een eigen meegebrachte balpen schrijft de
schutter zich correct in in het schootsregister.
Respecteer de minimale afstand en vermijd samenscholing indien er zich wachtrijen zouden vormen.
Schutter kan pas na inschrijving zich begeven naar de standen.
Op de E1B stand dient de schutter zich in te schrijven in de shelter (met handschoenen en EIGEN
balpen). Er is maximaal 1 persoon tegelijk toegelaten in de shelter zelf, “samenscholing” is verboden.
Op de schietstanden is het dragen van een mondmasker en handschoenen niet verplicht.
Op T1 dient er een plaats tussen de schutters vrijgehouden te worden.
De stand T4 is tot nader order gesloten.
Na de schietoefening (wedstrijden blijven verboden) dient de schutter zich terug naar de kantine te
begeven om zich uit te schrijven.
De schutters dienen zelf een desinfecterende gel te voorzien. Er wordt enkel met eigen wapens
geschoten en men gebruikt uitsluitend eigen materiaal.
Er worden voorlopig geen schietregistratie boekjes afgetekend.
T5 Kleiduif :
Max 4 schutters per reeks, geen uitlenen van materiaal. Geen wachtrek voor geweren, iedere
schutter heeft de kans om twee opeenvolgende reeksen te vuren. Daarna wordt er gevraagd de
stand te verlaten en de kans te geven aan de volgende schutters. Aangeraden wordt dat de
wachtenden in de auto blijven tot het hun beurt is.
De algemeen geldende veiligheidsregels zullen strikt toegepast worden.
“SOCIAL DISTANCE” minimum 1.5 meter is overal van toepassing.
De besturen rekenen op common sense en de verantwoordelijkheidszin van elke schutter.
Met vriendelijke groeten,
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