Crosscompetitie regio 1 t/m 5 2021/2022 (1e poulewedstrijd)
Aanwijzingen i.v.m. coronaregels vanaf 13 november 2021

Aanwijzingen voor de deelnemende verenigingen
•
•

•
•

Zorg er voor dat je alle deelnemers tijdig hebben ingeschreven. Er is absoluut geen na-inschrijving op de dag zelf!
Informeer alle deelnemers en ouders dat er slechts een beperkt aantal rijouders aanwezig kan
zijn. Ouders kunnen alleen mee wanneer zij zijn opgenomen in het vervoersplan. Verder is geen
publiek welkom.
Maak vóór de wedstrijd een vervoersplan waardoor wordt gewaarborgd dat er maximaal 1 trainer/ploegleider/rijouder per 2 atleten naar de wedstrijd gaan.
Zorg er voor dat één ploegleider of trainer de startnummers en de vaantjes van resp. de junioren
en de pupillen afhaalt. Deze trainer/ploegleider is verder verantwoordelijk voor verspreiding van
de startnummers en vaantjes onder de eigen atleten.

Aanwijzingen voor deelnemers/ploegleiders/trainers/rijouders
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Op grond van de overheidsmaatregelen is er bij de wedstrijd geen publiek toegestaan.
Houd je aan het vervoerplan dat je vereniging heeft opgesteld. Als je niet in het vervoerplan
staat, dan ben je niet welkom bij de wedstrijd.
Kom niet te vroeg naar het wedstrijdterrein: maximaal een uur vóór je onderdeel (of een uur
voor het eerste onderdeel dat je begeleidt).
Wanneer de start en de finish op een atletiekbaan plaatsvinden, blijven de rijouders buiten het
leunhek rond de atletiekbaan, ook tijdens de wedstrijd van hun eigen kind.
Als je na de finish een atleet opvangt, doe dit dan op ruime afstand van de uitgang van het finishgebied.
Is je onderdeel (of het laatste onderdeel dat je begeleidt) afgelopen, verlaat het wedstrijdterrein
dan vlot.
Deelnemers vanaf 18 jaar en rijouders moeten hun coronatoegangsbewijs tonen bij het betreden
van een binnenruimte (bijvoorbeeld kleedkamer, toilet of kantine) of van het buitenterras van de
kantine. Bij het afhalen van consumpties bij een uitgiftepunt buiten is geen coronatoegangsbewijs nodig.
Natuurlijk gelden voor iedereen de algemene veiligheids- en hygiëneregels.
Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op.
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