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Algemene maatregelen 
Dit protocol vormt een aanvulling op de algemene corona-maatregelen van onze vereniging, specifiek gericht op onderlinge wedstrijden. 

De algemene maatregelen zijn te lezen op onze website: https://www.avgm.nl/corona-info. 

Protocol 

Secretariaat 
• De coördinator haalt startnummers op bij het secretariaat, deelt deze uit aan trainers, en trainers delen uit aan atleten. 

• Jurylijsten worden op plankjes uitgedeeld door de Jury Coördinator (JuCo) tijdens de juryvergadering. 

• Uitslagformulieren worden opgehaald door de coördinator en naar het secretariaat gebracht. 

• Het secretariaat zit in de bestuurskamer en wordt alleen benaderd door de JuCo of een coördinator. 

• Max. aantal personen in bestuurskamer: 3.  

• Voorrangsregel op trap: dalend gaat voor stijgend. 

Jury/begeleiders 
• Handschoenen en oranje 1,5m hesjes worden beschikbaar gesteld en moeten tijdens de wedstrijden gedragen worden. 

• Hesjes na afloop inleveren, handschoenen niet. Graag zelf bewaren voor eventueel volgende wedstrijden (bv 

clubkampioenschappen). 

• Handschoenen moeten gedragen worden bij aanraken van materialen. 

• Materialen en het juryplankje zo min mogelijk uitwisselen.  

• Jury vergadering vindt plaats naast het wedstrijdmateriaalhok. Houd 1,5 m afstand van elkaar! 

Materiaal 
• Handschoenen aan bij aanraken materialen. 

• Oranje 1,5 meter hesjes aan tijdens de wedstrijd.  

• Kleine materialen schoonmaken bij terugkomst in (wedstrijd) materiaalhok. Van grote materialen worden contactpunten 

gereinigd.  

• Max. aantal personen in (wedstrijd) materiaalhok: 2. Houdt 1,5 m afstand van elkaar! Toegang tot het wedstrijdmateriaalhok 

uitsluitend voor de materialenploeg. 

Wedstrijd 
• Alle aanwezigen moeten bij betreden van de accommodatie hun handen wassen.  

• Algemene coronamaatregelen zijn van kracht. 

• Tijdens de wedstrijd bij regen geen schuilplaats in materiaalruimtes. 

• Toeschouwers zijn zowel voor, tijdens en na de wedstrijd uitsluitend welkom buiten de baan (achter de hekken, niet op de 

rondbaan of het middenterrein) en mogen niet gillen of luidkeels aanmoedigen. 

EHBO 
• Draagt mondkapje bij hulpverlening. 

 

Clubgebouw/kantine 
• Algemene coronamaatregelen zijn van kracht. 
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