Protocol verantwoord organiseren baanwedstrijden
Versie: 26 juni 2020
DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN IS GEBASSEERD OP
DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE DAGEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN
(OP BASIS VAN AANWIJZINGSBRIEF RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT VOLGENDE
NOODVERORDENINGEN).
Dit protocol treedt definitief in werking zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van
kracht is. Het is een dynamisch document dat naar aanleiding van veranderende maatregelen
aangepast zal worden en bevat richtlijnen die je als organisatie op jouw specifieke situatie moet
afstemmen.
Vanuit het uitgangspunt dat we zo snel mogelijk weer normaal kunnen sporten, is in navolging van het
‘Protocol verantwoorde Atletieksport’ voor trainingen, dit protocol ‘Verantwoord organiseren
baanwedstrijden’ opgesteld. Het opstarten van baanwedstrijden zal in werking treden met inachtneming
van de geldende richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM en het algemene sportprotocol Verantwoord
Sporten van NOC*NSF zoals bekend op de datum van publicatie van dit protocol.
Dit protocol is ter ondersteuning van organisatoren van baanwedstrijden, deelnemers, begeleiders,
bezoekers en vrijwilligers in het belang van de volksgezondheid en het naleven van de maatregelen.
Het schetst de kaders op basis waarvan per wedstrijd nadere invulling gegeven kan worden.
Voorbeelden van ‘corona proof’ wedstrijden worden in een later stadium toegevoegd aan dit protocol.
Wij zetten ons daarom in om de baanwedstrijden weer op een verantwoorde wijze te organiseren vanaf
1 juli 2020. Clubs zijn van nature flexibel en goed in het gecoördineerd en op een veilige en
verantwoorde manier organiseren van baanwedstrijden. Kernpunt hierin is dat de veiligheid en
gezondheid van iedere deelnemer, vrijwilliger en betrokkene voorop staat. Wij kijken vanuit dat oogpunt
intensief naar de mogelijkheden die er binnen de maatregelen worden geboden en willen de clubs met
dit protocol ondersteunen in het aanbieden van een verantwoorde organisatie van en deelname aan
de baanwedstrijden.

Uitgangspunten
Social distancing, de 1,5 meter afstand tot elkaar, vormt de belangrijke inmiddels wettelijke maatregel
om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Toegepast op het organiseren van
baanwedstrijden betekent dit:
1. Gezond verstand gebruiken staat voorop.
2. Te allen tijde volgen we de maatregelen van het RIVM.
3. Het creëren van een veilige omgeving voor alle deelnemers; vrijwilligers, bezoekers en
betrokkenen.
4. De mogelijkheid bieden om baanwedstrijden door te laten gaan.
5. Het voorkomen van rechtstreeks fysiek contact. Bedoeld dan wel onbedoeld.
6. Aanvullende hygiënemaatregelen.
7. Goede en transparante communicatie naar alle stakeholders.
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Protocol
In het protocol gaan we in op de maatregelen die gelden voor de organisaties, deelnemers, bezoekers
en gemeenten.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
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.
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.
Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
Vermijd drukte.
Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
Schud geen handen.
Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de
trainers en bestuursleden.

Maatregelen voor organisaties
Algemeen
 Indien je een baanwedstrijd wilt organiseren, meld dit dan te allen tijde bij de gemeente en/of
controleer of dit bij de gemeente is toegestaan.
 Stel op de accommodatie een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en de
gemeente.
 Stel corona-verantwoordelijken aan van wie er altijd één herkenbaar aanwezig is.
 Stem met de gemeente af hoe je de regels in en om de baanwedstrijd handhaaft en
communiceert naar alle betrokkenen.

Voor toeschouwers en publiek gelden maximalen aantallen, houdt er rekening mee dat als
sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als publiek,
tenzij ze de locatie verlaten.

Voor binnen geldt een max. van 100 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck
EN voor meer dan 100 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie) en
gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne en ventilatie voorschriften en
dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden.

Voor buiten geldt een max. van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck
EN voor meer dan 250 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie) en
gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne en ventilatie voorschriften en
dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden.
 Zorg te allen tijde dat EHBO-faciliteiten en AED voorhanden zijn.
 Hanteer meer ruimte binnen de medische voorzieningen. Zijn de medische voorzieningen in
een tent, zorg dan voor voldoende ventilatie.
 Instrueer vrijwilligers/medewerkers over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige
manier de baanwedstrijd mogelijk maken.
 Informeer alle stakeholders regelmatig via bijvoorbeeld de website, nieuwsbrief, social media,
of Atletiek.nu.
 Zorg voor duidelijke communicatie. Hang posters op bij de atletiekbaan over de hygiëneregels
en de te hanteren regels/looprichtingen.
 Stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af dat er een baanwedstrijd plaatsvindt.
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Taakgebieden baanwedstrijd
 Deelnemers
- Wijs deelnemers tijdens de baanwedstrijd op de maatregelen.
- Zet vrijwilligers in voor het sturen op het gedrag van de deelnemers en begeleiders.
Houden personen zich niet aan de maatregelen, dan dienen ze uit de wedstrijd gehaald
te worden en/of van de accommodatie verwijderd te worden.
- Houd reisadviezen van Buitenlandse Zaken aan m.b.t. internationale deelnemers.


Inschrijving
- Gebruik bij voorkeur online voorinschrijving om het aantal deelnemers te reguleren.



Startnummers
- Het startnummerbureau dient bij voorkeur buiten gepositioneerd te zijn.
- Waarborg de 1,5 meter afstand tussen de vrijwilliger op het startnummerbureau en de
deelnemer.



Op de locatie
- Denk na over hoe je de beschikbare ruimte optimaal kan benutten. Hoe kunnen zoveel
mogelijk personen verantwoord sporten en bewegen op de accommodatie?
- Zorg voor de aanwezigheid van desinfectiemiddelen en/of water en zeep op de
accommodatie.



Officials, vrijwilligers, baanploeg
- Vrijwilligers hebben één specifieke taak die ze uitvoeren tijdens de dag.
- Officials hebben één specifieke taak die ze uitvoeren tijdens de dag.
- Beperk het aantal vrijwilligers tot het minimum.
- Zorg dat een beperkt aantal personen toegang krijgt tot de materiaalruimte.



Uitvoeren onderdeel
- Laat atleten zoveel mogelijk eigen materialen gebruiken.
- Zorg dat er voldoende materialen aanwezig zijn voor alle atleten zodat gebruik van
hetzelfde materiaal door verschillende atleten zo min mogelijk nodig is.
- Maak na de afronding van een onderdeel alle materialen grondig schoon.
Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen
sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder
in de kleedkamers en in de kantines.



EHBO
- Zorg, afhankelijk van het aantal deelnemers, voor meerdere EHBO-posten zodat
deelnemers verspreid zorg kunnen krijgen;
- De EHBO-post(en) dienen bij voorkeur buiten gepositioneerd te zijn. Indien dit niet
mogelijk is, zorg dan voor een goede ventilatie binnen de EHBO-post.
- Zorg dat EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot
en grendel zitten.



Sanitaire voorzieningen/kleedkamers
- Zorg voor voldoende sanitaire voorzieningen met water en zeep.
- Zorg voor een duidelijke routing van en naar de sanitaire voorzieningen, zeker binnen.
Alle kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen opengesteld worden.
Voor 18 en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand.
- Sanitaire voorzieningen worden regelmatig schoongemaakt. Zorg voor een aftekenlijst
op het toilet.

3
Protocol verantwoord organiseren baanwedstrijden

versie 26 juni 2020



Vervoer en parkeergelegenheid
- Zorg met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen dat atleten, begeleiders en
bezoekers de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden.
- Zorg met een duidelijke looproute hoe atleten, begeleiders en bezoekers de
accommodatie op een veilige manier kunnen betreden en verlaten.



Sportkantine en terrassen
- Sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants kunnen op sportlocaties weer
open.
Voor binnen geldt een max. van 100 toeschouwers zonder reservering en
gezondheidscheck EN voor meer dan 100 toeschouwers geldt voor iedereen een
reservering (registratie) en gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het voldoen aan
hygiëne en ventilatie voorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter
afstand kan houden.



Overig
- Alle overige activiteiten rondom de baanwedstrijd vallen buiten dit protocol. Hiervoor
dienen aanvullende afspraken gemaakt te worden met de gemeente.

Maatregelen voor deelnemers















Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen.
Schrijf je tijdig digitaal in voor een baanwedstrijd.
Houd met reizen naar de baanwedstrijd rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de
Rijksoverheid.
Kom in sportkleding naar de wedstrijd.
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.
Kom zo kort mogelijk voor de start van je eerste onderdeel (houd je aan de eventuele uiterste
meldtijden).
Vermijd het spugen van speeksel en leegmaken van de neus op de accommodatie voor, tijdens
én na de wedstrijd.
Volg altijd de aanwijzingen van vrijwilligers/de organisatie op.
Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek
contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment.
Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters
van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers
en in de kantines.
Laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten; laat 18 jaar en ouder sporters
tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden.
Verlaat direct na je laatste onderdeel de accommodatie.

Maatregelen voor bezoekers





Wedstrijden zijn toegankelijk voor toeschouwers.
Check vooraf in de informatie van de wedstrijdorganisatie of er een beperking is voor het aantal
bezoekers.
Volg altijd de instructies op van de organisatie die gelden voor jou als bezoeker.
Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen is niet toegestaan.
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Maatregelen voor gemeenten






Het is aan de lokale autoriteit om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op
anderhalve meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet
worden voldaan.
Denk na over hoe je de beschikbare ruimte optimaal kan benutten.
Bespreek met wedstrijdorganisatoren en exploitanten hoe je de toestroom en deelname op de
baanwedstrijd kan reguleren.
Stel een team met vaste contactpersonen van verenigingen samen waarmee je snel kunt
communiceren over de organisatie van baanwedstrijden.
Maak afspraken met sportverenigingen over hoe de eerste lijn van handhaving op de locatie
vorm en inhoud moet krijgen en hoe wordt opgetreden bij overtreding van maatregelen. Spreek
ook goed af welke sancties daarop kunnen volgen, zoals het uitsluiten van deelname van
personen tot het afgelasten van de baanwedstrijd.

Vragen met betrekking tot de inhoud, uitvoering en fasering van dit protocol kunnen gesteld worden via
wedstrijdsport@atletiekunie.nl. Met voortschrijdend inzicht wordt het protocol tijdens de looptijd van de
verschillende fasen aangepast en aangescherpt.
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Bijlage 1:











Suggesties voor de organisatie

Bekijk of het mogelijk is om jouw baanwedstrijd in blokken te organiseren. Bijvoorbeeld: ’s
ochtends de pupillen, ’s middags de junioren. Door te werken met blokken is het mogelijk om
gedurende de dag meerdere malen het maximale aantal bezoekers kwijt te kunnen op de
accommodatie.
Beperk de begeleiding per atleet, laat één trainer meerdere atleten begeleiden waardoor er
meer ruimte is voor toeschouwers.
Creëer vaste looproutes naar en van onderdelen.
Creëer vaste looproutes buiten de atletiekbaan zodat personen elkaar zo min mogelijk
passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie.
Kies een vast punt waar atleten de baan kunnen betreden.
Kies een vast punt waar atleten de baan kunnen verlaten.
Gebruik geen dubbele voorzieningen. Voorbeeld: indien er twee verspringbakken naast elkaar
liggen, gebruik er dan maar één.
Zorg dat de baan of voorziening gereed is voordat de atleten per serie of per onderdeel
arriveren.
Creëer vaste plekken waar atleten dienen te wachten voor hun serie of poging.
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