Advies voor vrijwilligers bij baanwedstrijden
Versie: 10 juli 2020
Vanaf 1 juli is het toegestaan om op een verantwoorde wijze baanwedstrijden te organiseren. Voor de
organisatie van wedstrijden is de inzet van vrijwilligers van groot belang.
Dit advies is geschreven voor mensen die tijdens baanwedstrijden actief zijn als vrijwilliger. Onder
vrijwilligers wordt onder andere verstaan: jury, officials, baanploeg, kantine commissie.
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:





Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen.
Was vaak je handen.
Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Het advies is gebaseerd op het Protocol Verantwoorde Atletieksport en het Protocol Baanwedstrijden
en biedt ondersteuning en adviezen voor wanneer je als vrijwilliger actief bent.
Aankomst op de accommodatie






Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportwedstrijd klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
Was je handen met water en zeep voor je bezoek aan de sportlocatie.
Schud geen handen!
Houd de 1,5 meter afstand in acht.
Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie.

Voor de wedstrijd








Controleer of de accommodatie een ruimte heeft voor de nodige vergadering binnen teams
zoals de official en jury vergadering. Deze ruimte dient groot genoeg te zijn om ook 1,5 meter
afstand te houden. Indien de ruimtes te klein zijn voor de vergaderingen, zorg dan dat deze
buiten zullen plaatsvinden.
Wijs vrijwilligers op de maatregelen en regels die gelden voor de deelnemers en bezoekers.
Vrijwilligers mogen deelnemers en bezoekers hier op aanspreken en indien nodig verzoeken
de accommodatie te verlaten.
Beperk het aantal mensen dat toegang krijgt tot de materiaal ruimte.
Beperk het aantal mensen dat toegang krijgt tot de keuken.
Beperk het aantal mensen dat toegang krijgt tot de official ruimte.
Beperk het aantal mensen dat toegang krijgt tot de vrijwilligers ruimte.

Tijdens de wedstrijd




Het vieren van een overwinning en/of prestatie door middel van een knuffel of fysiek contact is
niet toegestaan.
- Indien een atleet bij het vieren van een overwinning of prestatie de 1,5 meter afstand niet
waarborgt, is het advies aan de vrijwilliger om de atleet hier op te wijzen.
- Let op: De vrijwilliger kan de atleet verzoeken om de accommodatie te verlaten. De
verantwoordelijkheid ligt bij de atleet.
Houd ook hierbij de 1,5 meter afstand in acht.
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Laat vrijwilligers één specifieke taak uitvoeren tijdens de wedstrijd (bijvoorbeeld jurylid
verspringen, scheidsrechter lopen of lid van de baanploeg).

Na de wedstrijd





Schud geen handen van atleten, officials of juryleden.
Houd ook hierbij de 1,5 meter afstand in acht.
Was je handen met water en zeep voor je vertrek van de sportlocatie.
Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie.

Algemene adviezen




Was je handen bij aankomst en na afloop van de wedstrijd.
Zorg voor de aanwezigheid van desinfectiemiddelen en/of water en zeep op de accommodatie.
Reinig na de wedstrijd je eigen materiaal zoals een startpistool of kaarten.

Vragen met betrekking tot
wedstrijdsport@atletiekunie.nl.

de

inhoud

van

dit

advies

kunnen

gesteld

worden

via

2
Advies voor vrijwilligers

versie 10 juli 2020

