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Wedstrijden: zaterdag  28 novenmber 2020 

Locatie:Andre Kamperveen Stadion 

Tijd: 06.30u – 14.00u 

Protocol voor Wedstrijden en de Nationale Kampioenschappen 

In het protocol gaan we in op de maatregelen die gelden voor atleten, ouders/verzorgers & 

toeschouwers, trainers, begeleiders & vrijwilligers en voor bestuurs-/commissieleden en beheerders van 

sportaccommodaties. 

. 

Het onderdeel estafette zal in deze periode niet opgenomen worden,  

slechts de individuele onderdelen t.w:  

▪ Sprint 

▪ Middenlange afstand 

▪ Balwerpen 

▪ Kogelstoten 

▪ Speerwerpen 

▪ Verspringen 

▪ Hinkstapspringen 

▪ Hoogspringen 
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Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

1. 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. 

2. Mond en neusbedekking is voor elke individu m.u.v kinderen beneden de 12 jr verplicht, alleen 

tijdens het uitvoeren van het onderdeel mag die verwijderd worden 

3. Vόόr het betreden  van de wedstrijdlocatie zal een ieder zich moeten aanmelden bij de 

checkpiont/ registratie tafel, van een ieder  zal de temperatuur worden op gemeten en de 

handen ontsmet 

4. Ga direct naar huis  wanneer er tijdens de wedstrijden  klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

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

smaak. 

5. Houd altijd  1,5 meter afstand van elkaar. Atleten boven de 12 jr hebben vanaf het betreden van 

de wedstrijdlocatie hun mond-neusbedekking op. Tijdens de wedstrijd geldt de afstandsbeperking  

ook. Op stoelen waar er een X is mag er niet gezeten worden. 

6. Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld van 

trainers en bestuursleden. 

7. Was vaak je handen met water en zeep of desinfecteer met alcohol 70%, ook voor en na bezoek 

sportlocatie en na gebruik van de sanitaire voorzieningen. 

8. Schud geen handen, geen brasas, geen high fives. 

9. 1 atleet gebruikt gedurende de gehele wedstrijd zijn eigen sportmateriaal, eigen handdoeken, 

eigen drinkwaterfles. 

10. De toiletruimte zal regelmatig na gebruik gedisinfecteerd worden. 

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

spreekkoren, is niet toegestaan. 

Maatregelen voor atleten: 

1. Houd er als atleet rekening mee dat wanneer je wedstrijd klaar is, je meetelt als publiek en 1,5 

meter afstand moet aanhouden en weer de mond neusbedekking op hebt. 

2. Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke atletiekgerelateerde contactmomenten geen fysiek 

contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment. 

3. Voor alle atleten  geldt bij gebruik van  de trubine en toiletruimtes de 1,5 meter afstand. 

4. Blijf zoveel mogelijk bij je eigen vereniging, eigen bubbel, op de sportlocatie . 

5. Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt 

direct na de wedstrijd reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes. 

Doe van  huis uit uw wedstrijd teneu aan om zoveel als mogelijk de kleedkamers te vermijden. 
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Maatregelen voor verzorgers: 

1. Informeer je kinderen over de algemene veiligheid- en hygiëneregels en vertel ze dat ze altijd de 

aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 

2. Houd de 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, langs het parcours en op de tribune in acht. 

3. Afhankelijk van de algemene protocollen afgevaardigd door de president zal het aantal 

toeschouwers bepaald worden. 

Maatregelen voor trainers, begeleiders en vrijwilligers: 

1. Help atleten om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet 

gebeurt. 

2. Wijs atleten op het belang van handen wassen, schud geen handen en geef geen high-fives. 

3. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij tijdens de wedstrijden de 1,5 meter afstand in acht  houden. 

Voorafgaand, tijdens de rustmomenten, bij het wisselen van onderdeel en na afloop van de 

wedstrijd. 

4. Laat atleten van 18 jaar en ouder ook tijdens het inlopen/de warming-up zoveel mogelijk 1,5 meter 

afstand houden. 

5. Houd als trainers, begeleiders en vrijwillegers ook de 1,5 meter afstand voor (veilige) 

beoefening/begeleiding van de sport. 

6. Zorg ervoor dat atleten buiten de wedstrijd geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren 

van een overwinningsmoment. 

7. Laat  zoveel mogelijk in vaste groepen opwarmen (vaste bubbels). 

8. Laat atleten zoveel mogelijk eigen materialen gebruiken tijdens de warmingup. Materialen die 

veel met handen worden aangeraakt direct na de warmingup reinigen met water en zeep of 

reinigingsdoekjes. 

9. Zorg voor 1,5 meter afstand tussen trainers/begeleiders/vrijwilligers onderling. 

10. De juryleden/helpers  hebben ten alle tijden een mond-neusbedekking en handschoenen om het 

materiaal terug te brengen, verder  sanitizer en reinigingsdoekjes om het terug gebrachte 

materiaal te ontsmetten 
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Bijlage 1: Handhygiëne 
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Bijlage 2: Gezondheidscheck (Triage) 
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Bijlage 3: Thuisblijfregels 

Blijf thuis als jet ziek ben en geef dit tijdig door aan de trainer/sportinstructeur.  

U kunt uw gezondheid monitoren m.b.v. de vragen voor de gezondheidscheck (Zie bijlage 2) 

 

1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de bovengenoemde symptomen heb:                      

• Neem contact op met 178 voor het verrichten van een swab  

 

2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C), griepverschijnselen, 

benauwdheidsklachten en/of klachten heeft passend bij COVID-19 heeft.  

• Die zieke persoon in het huishouden moet getest worden op COVID-19 door de 

medische autoriteiten van BOG. 

• Als deze negatief is dan pas mag de rest van het gezin weer naar buiten en sporten;  

 

3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op COVID-19 en u in thuis quarantaine 

moet; volg de adviezen van uw huisarts of BOG;  

 

4. Blijf thuis als je COVID-19 hebt (vastgesteld met een laboratoriumtest) tot dat u genezen 

verklaart bent door BOG ;  

 

5. Blijft thuis als je in thuisquarantaine bent  geplaatst door BOG en of de huisarts, omdat je direct 

contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-19 is vastgesteld; 

 


