13 juni 2021 BMX Noord Oost
Covid19 Protocol

Om deze wedstrijd te kunnen en mogen organiseren, heeft de vereniging veel maatregelen
moeten nemen. Van deelnemers, ouders/begeleiders en medewerkers wordt verwacht met
respect daarmee om te gaan.
Volg de aanwijzingen op, gebruik gezond verstand in de omgang met de maatregelen: zo help je
de vereniging een mooie wedstrijd voor onze jeugd te organiseren!
De organiserende vereniging mag/kan iemand verwijderen van de accommodatie wanneer men
zich niet aan de maatregelen houdt. In geval er een boete (door handhaving of politie) opgelegd
wordt, zal deze worden verhaald bij de veroorzaker(s).
Houd 1,5mtr. afstand van anderen!
Uiteraard zijn de regels van nu bepalend, dit zou ieder moment kunnen wijzigen. Daarmee rekening houdend.

Algemeen
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Inschrijving: online voorinschrijving via ‘MijnKNWU’, geen daginschrijving.
Bij de digitale inschrijving gaat men akkoord met het verstrekken van gegevens aan GGD voor
contactonderzoek.
Deelname voor rijders t/m 16 jaar. Ouders/verzorgers mogen niet op de accommodatie.
Per 5 inschrijvingen van een vereniging mag er 1 begeleider naar binnen, dit is inclusief de Corona
Clubvertegenwoordiger (CCV). De vereniging levert, uiterlijk vrijdagavond 11 juni, de naam en het
telefoonnummer van de CCV aan bij de afdeling via een mail naar otbmx@bmxnoordoost.nl
Als de techniek het toestaat, zullen er alleen digitale lijsten worden gepubliceerd.
Zijn digitale lijsten niet mogelijk: worden de lijsten opgehangen en kan de Corona
clubvertegenwoordiger (CCV) en/of kunnen de begeleiders van de club de lijst checken.
Er wordt rekening gehouden met iets langere pauzes, zodat de CCV/begeleiders voldoende tijd
hebben de rijders te informeren.
We verrijden de Eigen Klasse. Er is een beker/geldprijs voor de nummers 1 t/m 3 van de A finale (zie
wedstrijd reglement).
Deze wedstrijd is geen AK en er worden geen kwalificatiepunten EK/WK 2021 toegekend.
Het dragen van een mondkapje is verplicht*.

* m.u.v. rijders (in het parc fermé en tijdens de wedstrijd) en kinderen t/m 12jr.
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Organiserende vereniging
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De accommodatie heeft genoeg ruimte dat de 1.5mtr afstand in acht genomen kan worden door
CCV / verenigingsbegeleiders en rijder (voor- en na de rit).
Er is ruime parkeergelegenheid.
De in- en uitgang duidelijk gescheiden of ruim opgezet.
De toiletten worden regelmatig schoongemaakt.
Desinfecteermateriaal voldoende aanwezig op verschillende plekken.
Er zijn 2 Coronavertegenwoordigers van de organiserende vereniging.
Medewerkers houden 1,5mtr afstand van elkaar en (waar kan) van de sporters.
EHBO’ers volgen de richtlijnen die er liggen voor hen. Zij zorgen, i.o.m. de organisatie, voor
voldoende handschoenen, mondkapjes, overige beschermingsmiddelen en desinfecteermateriaal.
De kantine/catering draait volgens de regels van het RIVM.
De organisatie levert aanvullingen n.a.v. afspraken binnen gemeente aan.
Huisdieren zijn niet toegestaan op de accommodatie.
Het dragen van een mondkapje is verplicht*.

Deelnemende verenigingen / Corona clubvertegenwoordiger (CCV) en begeleiders
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Iedere deelnemende vereniging heeft, uiterlijk vrijdagavond voorafgaand aan de wedstrijd, een Corona
Clubvertegenwoordiger (CCV) aangemeld via otbmx@bmxnoordoost.nl
N.a.v. het aantal inschrijvingen van een club mogen er meer verenigingsbegeleiders naar binnen. Per
5 inschrijvingen mag er 1 begeleider naar binnen (incl. de CCV). Dus: bij 12 inschrijvingen mogen er 3
verenigingsbegeleiders (incl. de CCV) naar binnen. De vereniging ontvangt zaterdag het aantal
personen dat zij mee mogen sturen om hun rijders te begeleiden.
De CCV meldt zich 's ochtend tussen 09.00 - 09.45u bij de aanmeldtafel (bij de entree van de
accommodatie).
De CCV geeft mutaties op inschrijvingen van zijn vereniging door.
De CCV geeft de naam en contactgegevens van de overige begeleider(s) door bij de aanmelding.
De CCV ontvangt polsbandjes voor de rijders van zijn club, zichzelf en de verenigingsbegeleider(s).
Zonder polsbandje geen entree tot de accommodatie!
De CCV ontvangt een veiligheidshesje waardoor hij/zij goed zichtbaar is. Dit hesje dient na de
wedstrijd ingeleverd te worden bij de jury!
Afmeldingen van rijders gedurende de wedstrijddag worden door de CCV gemeld bij de jury.
CCV spreekt zijn/haar clubgenoten aan op ongepast/onacceptabel gedrag voor wat betreft de Corona
maatregelen.
Een club/teamtent langs de baan is toegestaan: deze is voor de rijders, de Corona
Clubvertegenwoordiger/verenigingbegeleiders. Iedereen houdt zich in de tent aan de 1.50 mtr regel
zoals die er ligt. Overige ouders/begeleiders bevinden zich buiten de accommodatie op het
parkeerterrein (in de auto).
Verenigingen zorgen dat hun deelnemende leden op de hoogte zijn van de Corona maatregelen.
Het dragen van een mondkapje is verplicht*.

* m.u.v. rijders (in het parc fermé en tijdens de wedstrijd) en kinderen t/m 12jr
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Rijder en (verenigings)begeleider
•
•
•
•
•

•
•

Per 5 rijders van een vereniging mag 1 begeleider naar binnen. (zie deelnemende verenigingen)
Voorinschrijving (en betalen) via Mijn KNWU. Deelname per inschrijving 5,00 euro. Er wordt alleen
een Eigen Klasse t/m 16 jaar verreden.
Rijders moeten in het parc fermé de helm op en handschoenen aan hebben. Zij houden voldoende
afstand van de medewerkers in het parc fermé.
Zodra men uitgefietst is (na uitschakeling in de wedstrijd) verlaat de rijder de accommodatie
Als de begeleiders overbodig zijn, verlaten zij de accommodatie. De CCV blijft tot de laatste rijder van
de vereniging klaar is. Of de CCV wordt vervangen door 1 van de andere begeleiders. Het CCV hesje
dient, aan het eind van de wedstrijd, ingeleverd te worden bij de jury!
Huisdieren zijn niet toegestaan op de accommodatie.
Het dragen van een mondkapje is verplicht*.

Wij wensen alle rijders een sportieve wedstrijd toe!

* m.u.v. rijders (in het parc fermé en tijdens de wedstrijd) en kinderen t/m 12jr.
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