Covid-19 Richtlijnen Veldrijden Nationaal seizoen 2020-2021
Algemeen
Basis richtlijnen worden bepaald door de gemeentes in desbetreffende veiligheidsregio’s. Zij zijn,
in overleg met de organisatie, ook verantwoordelijk voor het bepalen van het maximaal aantal
deelnemers dat per categorie mag starten. Dit kan dus per wedstrijd verschillend zijn. Houdt dit
goed in de gaten.
Gemeentes bepalen of en in welke maten publiek toegankelijk is. Wanneer publiek niet gewenst is
dient de wedstrijdorganisatie zorg te dragen voor een parcours dat afgesloten is voor publiek.

Richtlijnen renners en begeleiders:
Inschrijving
Om contactpunten zo ver mogelijk in te perken is in het seizoen 2020-2021 daginschrijving niet
mogelijk. Aanmelden van wedstrijden dient te gebeuren via mijn.knwu.nl en kan tot 5 dagen voor
de wedstijddag.
Bezoek de permanence alleen om rugnummer op te halen en te retourneren. Voor het betreden
van permanence dienen handen ontsmet te worden. Ontsmettingsmiddel dient door de organisatie
beschikbaar te worden gesteld bij de ingang. Een duidelijk looproute moet aanwezig zijn en de
anderhalve meter regel word zo goed als mogelijk gerespecteerd. Is het druk binnen, wacht dan
buiten tot de drukte afneemt en er voldoende ruimte is.
Om de bezoektijd aan de permanence te reduceren worden geen licenties ingevorderd welke
dienst doen als borg voor het rugnummer. Wanneer rugnummers niet worden ingeleverd nadien
staat hier een boete op van €25,- welke automatisch wordt ingehouden.
In de permanence is een mondmasker verplicht. renners dienen hier zelf voor te zorgen.
Parcours
De wisselzone dient zo ruim als mogelijk te worden opgezet zodat de anderhalve meter regel zo
goed als mogelijk kan worden nageleefd. Handschoenen en mondmaskers zijn ten alle tijden
verplicht in de wisselzone.
In de wisselzone worden maximaal twee verzorgers per renner toegelaten. Deze hebben enkel
toegang tot de verzorging met een geldige accreditatie welke worden verstrekt bij het ophalen van
het rugnummer van de deelnemer.
Startopstelling / oproepen renners
Renners dragen een mondmasker rondom de permanence en rondom start/finish. Er dient een
‘veilige’ zone te worden ingericht welke dienst doet als startbox. vanaf hier worden renners
opgeroepen. Mondmaskers moeten worden gedragen totdat renners zijn opgeroepen. De veilige
zone mag alleen door renners worden betreden. De veilige zone moet een buffer van minimaal
anderhalve meter hebben t.o.v publiek en verzorgers. Zie figuur 1.
Finish
Na de finish houden deelnemers anderhalve meter afstand. Maximaal één verzorger per
deelnemer is toegelaten aan de finish. verzorgers dragen een mondmasker.
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Huldiging
Op het podium dient anderhalve meter afstand te worden gehouden. Is dit niet mogelijk dan word
er gehuldigd op de grond. Tijdens de ceremonie dragen renners, speaker en jury een
mondmasker.

Kleedkamers & warming-up.
Organisaties stellen geen gemeenschappelijke kleedkamer en douchegelegenheid ter beschikking.
Gemeenschappelijke toiletten zullen geregeld worden ontsmet. Ook dient er voldoende
ontsmettingsmiddel beschikbaar te zijn om dit zelf te kunnen doen.
Prijzenschema en competities
In het seizoen 2020-2021 zal er geen topcompetitie zijn. Wel is er een regelmatigheidsklassement
welke de startopstelling bepaald.
Tijdens seizoen 2020-2021 is het organisatoren vrij om wel of geen prijzenschema te hanteren.
Deze keuze is gemaakt om organisatoren tegemoet te komen in deze financieel moeilijke tijden.
De organisatie dient in de permanence duidelijk te vermelden of er wel of geen prijzenschema
word gehanteerd.

Richtlijnen Jury:
Jury
Juryleden dragen ten alle tijden een mondmasker. De anderhalve meter word zo goed als mogelijk
nageleefd.
Juryleden zorgen zelf voor een eigen mondmasker.

Richtlijnen organisatie
Permanence
- Bij het betreden van de permanence moet voldoende ontsmettingsmiddel beschikbaar zijn.
- Een duidelijke looproute (eenrichtingsverkeer) moet worden aangebracht.
- In de permanence moet duidelijk worden aangegeven of er een prijzenschema word gehanteerd
of niet.

- Vrijwilligers en jury in de permanence dragen ten alle tijden een mondmasker.
- Bij het uitgeven van het rugnummer worden twee toegansbewijzen voor de materiaalzone en
é´n toegangsbewijs voor de start/finish area uitgereikt per renner. Dit kan een polsbandje of
pasje (met keycord) zijn.
Parcours
- De materiaalzone dient zo ruim als mogelijk te worden opgezet

- Nabij de start is een veilige zone aanwezig. In deze startbox verzamelen de renners
voorafgaand aan de startprocedure. Rondom deze box word een buffer van ten minste
anderhalve meter gewaarborgd. hierop word door de organisatie toegezien.

- Het podium is breed genoeg zodat de anderhalve meter regel kan worden gehandhaaft. Anders
word er gehuldigd op de grond.
Vrijwilligers

- Vrijwilligers in nabijheid van het parcours en deelnemers dragen een mondmasker.
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figuur 1.
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