Wedstrijd Organisatie Commissie
van AV Haarlem en KAV Holland

Protocol atletiekwedstrijden Haarlem – versie 30 juni 2020
Dit protocol is gebaseerd op het “Protocol verantwoord organiseren baanwedstrijden (versie 26 juni
2020)” van de Atletiekunie en is op sommige punten aangepast aan de omstandigheden tijdens het
organiseren van baanwedstrijden op de atletiekbaan in Haarlem.
In het protocol gaan we in op de maatregelen die gelden voor de Wedstrijd Organisatie Commissie
(WOC), wedstrijdleider, scheidsrechters, juryleden, deelnemers en toeschouwers. Voor iedereen
gelden de volgende veiligheid- en hygiëneregels:
1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
2. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot of
in nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
3. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
4. Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
5. Vermijd drukte.
6. Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na je bezoek aan de sportlocatie.
7. Schud geen handen.
8. Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de
wedstrijdleider, scheidsrechters, juryleden en WOC leden.

A. Maatregelen voor de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC)
Algemeen
1. De wedstrijdleider is ook verantwoordelijk voor de corona-maatregelen. De wedstrijdleider is
herkenbaar aan de officialkleding en de rode band om zijn arm.
2. Er mogen maximaal 250 toeschouwers aanwezig zijn bij een wedstrijd.
3. De WOC zorgt er voor dat toeschouwers bekend zijn met de hygiëne voorschriften en dat
bezoekers van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kunnen houden.
4. Scheidsrechters, juryleden en vrijwilligers worden door de WOC op de hoogte gebracht hoe zij
tijdens de wedstrijd op een verantwoorde en veilige manier kunnen werken.
5. Alle juryleden, vrijwilligers, deelnemers en toeschouwers worden via de website en de
nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de maatregelen.
6. De maatregelen zijn ook op posters op de atletiekbaan te vinden.
7. EHBO en AED spullen zijn te allen tijden beschikbaar in de kantine en er is een EHBO’er
aanwezig.
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Taakgebieden
1. Deelnemers
a. Deelnemers worden op de maatregelen gewezen.
b. Juryleden, scheidsrechters en de wedstrijdleider sturen het gedrag van de deelnemers
en toeschouwers. Houden personen zich niet aan de maatregelen, dan kan de
wedstrijdleider ze van de accommodatie verwijderen.
c. De inschrijving gaat online via Atletiek.nu.
2. Startnummers
a. Startnummers kunnen alleen buiten worden afgehaald.
b. Hierbij wordt er op gelet dat deelnemers en de vrijwilliger op het startnummerbureau
1,5 meter afstand houden.
3. Locaties
a. De verschillende onderdelen worden zo veel mogelijk verspreid over de atletiekbaan.
b. Bij ieder onderdeel zijn desinfectiemiddelen en/of water en zeep beschikbaar.
4. Juryleden en vrijwilligers
a. Vrijwilligers hebben zo veel mogelijk één taak.
b. We beperken het aantal vrijwilligers tot het minimum.
c. We beperken het aantal mensen dat toegang heeft tot de materiaalruimte.
5. Uitvoeren onderdeel
a. We stimuleren dat atleten zo veel mogelijk hun eigen materiaal gebruiken.
b. Wanneer materialen gedeeld worden, zorgen we dat er desinfectiematerialen en/of
water en zeep beschikbaar is om het schoon te maken.
c. Na afronding van een onderdeel worden alle materialen schoongemaakt.
d. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van een onderdeel houden
deelnemers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar.
6. EHBO
a. De EHBO’er heeft altijd toegang tot de EHBO-materialen en de AED in de kantine.
7. Sanitaire voorzieningen
a. De toiletten in de kantine, naast de tribune en in de kleedkamers zijn allemaal geopend.
b. Ze worden regelmatig schoongemaakt. Hiervoor komt een aftekenlijst bij iedere
toiletgroep te hangen.
8. Looproutes
a. De ingang van de atletiekbaan is het reguliere hek bij de fietsenstalling.
b. De uitgang van de atletiekbaan is het grote hek bij het materiaalhok van SRO.
c. In de kantine is één looproute in eenrichting aangegeven.
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B. Maatregelen voor deelnemers
1. Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiëne maatregelen.
2. Schrijf je in via Atletiek.nu.
3. Houd met reizen naar de atletiekwedstrijd rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de
Rijksoverheid.
4. Kom in sportkleding naar de wedstrijd.
5. Ga goed voorbereid naar de baanwedstrijd, ken de starttijd van het eerste onderdeel (kom niet
te vroeg!), de route naar de accommodatie en de wedstrijdinformatie.
6. Kom zo kort mogelijk voor de start van je eerste onderdeel (houd je aan de eventuele uiterste
meldtijden).
7. Vermijd het spugen van speeksel en leegmaken van de neus op de accommodatie voor, tijdens
én na de wedstrijd.
8. Volg altijd de aanwijzingen van de wedstrijdleider, scheidsrechters, juryleden en WOC leden
op.
9. Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek
contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment.
10. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van een onderdeel houden deelnemers
van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar.
11. Tijdens het inlopen en de warming-up houden deelnemers van 18 jaar en ouder zo veel
mogelijk 1,5 meter afstand tot anderen.
12. Verlaat direct na je laatste onderdeel de accommodatie.

C. Maatregelen voor toeschouwers
1. Wedstrijden zijn toegankelijk voor maximaal 250 toeschouwers.
2. Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiëne maatregelen.
3. De rondbaan en het middenterrein zijn niet toegankelijk voor toeschouwers, blijf altijd buiten
de rondbaan.
4. Toeschouwers van 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand tot anderen.
5. Volg altijd de instructies op van de organisatie die gelden voor jou als bezoeker.
6. Spreekkoren, hard meezingen en schreeuwen zijn niet toegestaan.
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