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Protocol verantwoorde baanwedstrijden 27 juni 2020  
Dit protocol voor de atletiek van AV Pijnenburg is gebaseerd op door de Atletiekunie opgestelde 
concepten. De wettelijke basis is de meest recente noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht. 
Dit protocol is onverbrekelijk onderdeel van het algemene Corona-protocol van AV Pijnenburg. Dit 
deelprotocol vermeldt specifiek de regels voor op en om de accommodatie georganiseerde 
wedstrijden. 
Dit protocol en de daaruit volgende regelgeving zal de komende tijd regelmatig kritisch worden 
geëvalueerd door de wedstrijdorganisatie en bestuur van AV Pijnenburg, en waar wenselijk 
aangepast. Alle aanvullingen en opmerkingen op dit protocol graag adresseren aan de voorzitter van 
de vereniging. 
Vragen en opmerkingen over de wedstrijden zelf graag adresseren aan de voorzitter van de 
wedstrijdorganisatie. 
 

Uitgangspunten  
Uitgangspunten aan de basis van social distancing binnen atletiekaccommodaties zijn:  

1. Voldoen aan wet- en regelgeving in Nederland 

2. Het creëren van een veilige omgeving voor alle atleten, trainers en vrijwilligers.  

3. De mogelijkheid bieden voor het veilig beoefenen van de atletieksport in wedstrijdvorm.  

4. Iedere atleet en vrijwilliger heeft zelf het recht en (indien noodzakelijk) de verantwoordelijkheid 
om zichzelf strengere regels op te leggen dan dit protocol voorschrijft. 

5. Van medeatleten en trainers mag men vragen dit protocol volledig te hanteren, maar niet 
persé dat men meegaat in eventuele strengere gewenste regels die men voor zichzelf stelt. 

6. Als op enig moment de virusverspreiding in Soest en omgeving opvlamt (GGD cijfers), zal het 
bestuur de vereniging uit veiligheid weer enkele weken stilleggen tot de situatie weer onder 
controle wordt geacht. Wedstrijden vervallen dan voor dat moment. 

7. We zoeken middels dit protocol niet naar de grenzen van het wettelijk toegestane. We zoeken 
naar een vorm van sporten die zo veilig mogelijk is, en die als veilig en prettig wordt ervaren. 
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Protocol  
In het protocol gaan we in op de maatregelen die gelden voor de accommodatie, atleten/andere 
sporters, toeschouwers, ouders, trainers en vrijwilligers.  
 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:  
o Je bent eigen baas. Je komt alleen naar de wedstrijd als je je daar veilig bij voelt. Kom je, draag 

dan bij aan die veilige omgeving voor jezelf en voor alle anderen. 

o Blijf thuis als jezelf één of meer van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, (droge) hoest, benauwdheid of koorts.  

o Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38°C) en/of benauwdheidsklachten 
heeft totdat iedereen weer volledig hersteld is. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de 
atleet weer sporten. 

o Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is met de RIVM/GGD methode op het 
coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 
kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.  

o Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes die je na gebruik direct weggooit. 

o Ga voordat je naar de wedstrijd vertrekt, thuis naar het toilet. 

o Was voorafgaand aan de wedstrijd je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.  

o Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten 
waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen 
in de handen; na het snuiten van de neus.  

o Vermijd het aanraken van je gezicht. 

o Schud geen handen. 

o De wedstrijdorganisatie kan om redenen van veiligheid van atleet of vrijwilliger een atleet, 
toeschouwer of andere betrokkenen de toegang tot de accommodatie en de wedstrijd weigeren. 

 

Maatregelen voor atleten: 
o Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de wedstrijd. 
o Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden. 
o Kom in sportkleding naar de wedstrijd. Kleedkamers en douches worden niet als zodanig 

gebruikt. 
o 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. 
o Vermijd het spugen van speeksel en leegmaken van de neus op de accommodatie voor, 

tijdens én na de wedstrijd. 
o Bewaak te allen tijde je eigen grenzen en stop wanneer nodig met de wedstrijd.  
o Volg op de accommodatie de eenrichtingsmarkeringen. 
o Volg altijd de aanwijzingen van vrijwilligers/de organisatie op. 
o Houd 1,5 meter afstand van vrijwilligers, organisatie, trainers/begeleiders en toeschouwers. 
o Atleten hoeven geen onderlinge afstand te houden tijdens de wedstrijd. 
o Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken. 
o Verlaat direct na het laatste onderdeel de accommodatie. 

 
Maatregelen voor bezoekers: 

o Wedstrijden zijn toegankelijk voor toeschouwers. 
o Toeschouwers houden 1,5 meter afstand van iedereen. 
o Volg altijd de aanwijzingen van vrijwilligers/de organisatie op. 
o Indien het te druk wordt, kan de organisatie besluiten om meer toeschouwers te weren van de 

wedstrijd en de accommodatie. Er geldt een totaalmaximum van 250 toeschouwers en 
deelnemers. 
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o Om voorgaand punt te voorkomen, wordt aangeraden om per atleet maximaal 1 
begeleider/fan mee te nemen. 

o Bezoekers nemen zelf handschoenen, mondkapje en/of desinfectiemiddel mee als ze hier 
gebruik van willen maken. 

o Hard meezingen of schreeuwen is niet toegestaan. 
 
 

Aanvullende maatregelen bij baanwedstrijden: 
 
Inschrijving 

o Er is alleen online voorinschrijving via atletiek.nu. Na-inschrijving is niet mogelijk. 
o Er is een maximum aantal deelnemers (per onderdeel) dat kan deelnemen. 
o De inschrijving sluit ruim van tevoren. 
o Het tijdschema kan langer zijn voor een geleidelijk verloop en geen piekbelasting. 

 

Vervoer en parkeergelegenheid 
o Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de wedstrijd. 
o Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden. 
o Volg de eenrichtingsmarkeringen op de accommodatie. 
o Plaats je fiets alleen in de daarvoor bestemde stallingen. 
o Ouders die atleten komen brengen/halen, blijven buiten de accommodatie (kiss+ride 

systeem). 
 

Startnummers 
o Startnummers worden buiten het wedstrijdsecretariaat uitgereikt. 
o Waarborg de 1,5 meter afstand en vermijd fysiek contact tussen de vrijwilliger en de 

deelnemer. 
 
Baaninrichting 

o De ruimte wordt zo optimaal mogelijk benut. Bijvoorbeeld door de hoogspringmat en kogelbak 
aan de ene kant van de baan te gebruiken en de verspringbak en speer-/vortexaanloop aan 
de andere kant van de baan. 

o Er wordt geen gebruik gemaakt van dubbele voorzieningen. De verspringbakken naast elkaar 
worden niet beide gebruikt. 

o Er worden vaste looproutes gemaakt voor het betreden en verlaten van de accommodatie. 
o Er worden vaste looproutes gemaakt naar en van onderdelen en naar en van het clubgebouw. 
o De baaninrichting is ruim voordat de eerste atleten arriveren gereed. 

 
Clubgebouw 

o Het gebruik van kleedkamers en douches is niet toegestaan. 
o Toiletten zijn beschikbaar. Er is voldoende water en zeep aanwezig. 
o Toiletten worden een paar keer per dag schoongemaakt. 
o De kantine is alleen open voor het kopen van eet- en drinkwaren. 
o Volg de eenrichtingsmarkeringen bij het betreden, verlaten en in het clubgebouw en in de 

kantine. 

 
Materiaal 

o Atleten gebruiken eigen materiaal als ze deze bezitten. 
o Er is voldoende materiaal aanwezig, zodat gebruik van hetzelfde materiaal door verschillende 

atleten zo min mogelijk nodig is. 
o Na afloop van een onderdeel wordt het materiaal schoon gemaakt. 
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o Desinfectiemiddel wordt aangeboden bij de werponderdelen voor zowel atleten als 
vrijwilligers. 

o Alleen door de organisatie aangewezen personen ruimen het materiaal op. Niemand anders 
komt in het materialenhok. 

 
Prijsuitreiking 

o De prijsuitreiking is onderdeel van de wedstrijd. 
o Atleten hoeven onderling dus geen 1,5 meter afstand te houden gedurende de prijsuitreiking. 
o Toeschouwers staan op gepaste afstand van de prijsuitreiking en de atleten en houden 

onderling 1,5 meter afstand. 
 

Vrijwilligers/juryleden 
o Vrijwilligers houden 1,5 meter afstand van iedereen. 
o Handschoenen en mondkapjes worden optioneel aangeboden. 
o Vrijwilligers hebben één specifieke taak die ze uitvoeren tijdens de dag. 

 

Officials 
o Officials houden 1,5 meter afstand van iedereen. 
o Handschoenen en mondkapjes worden optioneel aangeboden 
o Officials zijn herkenbaar door de Atletiekunie voorgeschreven kleding. 
o Officials zijn verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd, inclusief handhaving van de 

maatregelen uit dit protocol. 
 

EHBO 
o Er zijn meerdere EHBO’ers en EHBO-posten zodat deelnemers verspreid zorg kunnen 

krijgen. 
o EHBO-materialen en AED zijn beschikbaar. 

 

Wedstrijdsecretariaat 
o Alleen toegankelijk voor leden van het wedstrijdsecretariaat en wedstrijdofficials. 
o Leden van het wedstrijdsecretariaat houden onderling 1,5 meter afstand. 
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Geplande wedstrijden 
Volgens het protocol van de Atletiekunie dient de organisatie te allen tijde de gemeente in te lichten 
als er een wedstrijd wordt georganiseerd. Op dit moment willen wij de volgende twee wedstrijden 
organiseren: 
 

Openingswedstrijd 
o Datum: zaterdag 12 september 2020 
o De wedstrijd zal gedurende de hele dag zijn. 
o De wedstrijd is alleen voor jeugdleden. 
o De volgende verenigingen nemen deel aan de wedstrijd: AV Pijnenburg (Soest), BAV (Baarn) 

en AV Nijkerk. 
o De wedstrijd wordt opgesplitst; ’s ochtends de pupillen (6 t/m 11 jaar) en ’s middags de 

junioren (12 t/m 18 jaar) 
o Er is geen prijsuitreiking. 
o Er wordt gebruik gemaakt van een geluidsinstallatie voor muziek en een speaker. 
o Er wordt gebruik gemaakt van Elektronische Tijdwaarneming voor het meten van de tijden bij 

looponderdelen. 

 
Clubkampioenschappen 

o Datum: zaterdag 26 september 2020 
o De wedstrijd zal gedurende de hele dag zijn. 
o De wedstrijd is alleen voor jeugdleden. 
o De wedstrijd is alleen voor leden van de eigen vereniging (AV Pijnenburg, Soest) 
o De wedstrijd wordt niet opgesplitst, wel wordt er gezorgd voor een zo geleidelijk mogelijk 

verloop van de wedstrijd. 
o Er is een prijsuitreiking. Mogelijk wordt de prijsuitreiking opgesplitst in één voor pupillen en 

één voor junioren. 
o Er wordt gebruik gemaakt van een geluidsinstallatie voor muziek en een speaker. 
o Er wordt gebruik gemaakt van Elektronische Tijdwaarneming voor het meten van de tijden bij 

looponderdelen. 
 

Contactpersonen 
o De wedstrijdorganisatie en wedstrijdofficials zijn verantwoordelijk voor naleving van de 

maatregelen uit dit protocol voor, tijdens en na de wedstrijd en zijn herkenbaar voor 
atleten/toeschouwers en gemeente. 

o Officials dragen door de Atletiekunie voorgeschreven kleding en zijn daardoor herkenbaar 
voor atleten/toeschouwers en gemeente. 

o De wedstrijdleider (official) is op de accommodatie het aanspreekpunt voor de locatie en de 
gemeente. 

o Wedstrijdleider en voorzitter van de wedstrijdorganisatie bij de door AV Pijnenburg 
georganiseerde wedstrijden is Jasper Smits. 

 


