Corona protocol wedstrijdorganisaties van alle disciplines (31/8/2020)
Binnen de KNGU wordt met alle geledingen per disciplines de wedstrijdorganisaties
opgestart. Op de nieuwe DG website of onder wedstrijd & uitslagen zijn de data en
programma’s terug te vinden. In dit protocol zijn de randvoorwaarden opgenomen
voor het organiseren van deze wedstrijden. Dit protocol is opgesteld uit een
algemeen perspectief, die zowel voor Landelijk als District/Regio mogelijke nuances
nodig hebben. Na de algemene regels is per discipline nog een aantal specifieke
regels opgenomen.
Protocol is gebaseerd op de door NOC NSF opgestelde documenten, te weten:
- Algemeen protocol verantwoord sporten d.d. 10 augustus 2020;
- Handreiking crowdmanagment als uitwerking van Algemeen protocol
verantwoord sporten d.d. 3 juli 2020.
1. Algemeen
De algemene richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM dienen altijd nageleefd te
worden. Deze betreffen:
-

blijf thuis bij klachten en laat je testen;
pas hygiëne toe;
houd 1,5 meter afstand.

Voorafgaand aan de wedstrijd is het van belang om samen met de organiserende
vereniging en de verhuurder van de accommodatie inzicht te krijgen in
(aanvullende) eisen voor de betreffende locatie:
-

toegestane aantal personen op de wedstrijdvloer van de sporthal;
toegestane aantal personen op de tribune;
toegestane aantal personen in andere ruimten (bijv. juryruimte);
is gebruik kleedkamers toegestaan en de toegestane aantal personen per
kleedkamer;
schoonmaakrondes gedurende wedstrijddagen;
verplichte looproutes.

Bovenstaande input is noodzakelijk om voor iedere wedstrijd een specifieke
uitwerking te maken. Indien mogelijk voor iedere wedstrijd de specifieke
uitwerkingen verstrekken aan alle aanwezigen van het evenement, via website
KNGU en/of wedstrijden & uitslagen en voor officials via de e-mail.

2. Wedstrijdvloer
Op basis van de NOC NSF documenten geldt dat op de wedstrijdvloer:
o

Trainers, juryleden, wedstrijdleiding, scoreverwerking, toestelmonteurs en
vrijwilligers van de vereniging van 18 jaar en ouder moeten altijd 1,5 meter
afstand tot elkaar behouden. Dit resulteert praktisch in:
o Wedstrijdtafel met voldoende afstand tussen aanwezigen
functionarissen;
o Jurytafels met voldoende afstand tussen juryleden;
o Attenderen van trainers op de noodzaak om afstand te bewaren.

o

Om te borgen dat bovenstaande afstand niet in het geding komt, is de
richtlijn dat maximaal:
o 1 trainer per vereniging in een baan aanwezig is bij individuele
wedstrijden;
o 1 trainer per team aanwezig is bij teamwedstrijden;
o Het aantal juryleden tot een minimum beperken;
o Aantal andere officials op een minimaal noodzakelijk aantal blijft.

o

Sporters hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren, gedurende de warming
up, wedstrijd en prijsuitreiking. Voorafgaand en nadat de wedstrijd is
afgelopen en sporters de wedstrijdvloer verlaten dan geldt de algemene
richtlijn van de Rijksoverheid.

o

Trainers, officials en vrijwilligers hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren
tussen hen en sporters tot en met 12 jaar.

o

Trainers hoeven geen 1,5 afstand te bewaren tussen en sporters van 13 jaar
en ouder als hiervoor een sporttechnische noodzaak is. Indien deze noodzaak
niet aanwezig is dan geldt wel een afstandsplicht van 1,5 meter.

o

Officials en vrijwilligers moeten wel 1,5 meter afstand te bewaren tussen hen
en sporters van 13 jaar en ouder.

o

Aan het einde van de wedstrijd verlaten sporters en trainers direct de
wedstrijdvloer. Sporters van een volgende wedstrijdronde mogen pas de
wedstrijdvloer betreden als sporters van de wedstrijd ervoor deze verlaten
hebben. Van belang is dus voldoende tijd te reserveren tussen de
wedstrijdrondes (ook van belang voor publiek op tribune).

o

Alle personen in de wedstrijdaccommodatie (= algemene regel) moeten bij
binnenkomst hun handen desinfecteren.

o

Voor pers en fotografieaccreditatie verwijzen naar de volgende link:
https://dutchgymnastics.nl/kngu/pers/accreditatie

o

Na de warming up en na ieder toestel moeten sporters hun handen
desinfecteren.

o

Aan het einde van iedere wedstrijddag worden alle toestellen gereinigd,
overeenkomstig voor de discipline vastgestelde werkwijze.

o

Voor de wedstrijdvloer is het aanstellen van een corona coördinator (liefst
wedstrijdleiding) van belang die zorg draagt voor het naleven van de
afspraken in dit protocol. Indien geconstateerd wordt dat een persoon zich
niet aan de regels houdt, dan volgt:
o Één waarschuwing;
o Bij een herhaling, een verplichting om de wedstrijdvloer te verlaten.

3. Tribune
Op basis van de NOC NSF documenten geldt dat op de tribune:
-

Op dit tribune dient 1,5 meter afstand bewaard te worden, tenzij:
o Personen tot 1 huishouden behoren;
o Personen niet ouder dan 12 jaar zijn;
o Personen tussen 13 en 17 jaar zijn, dan is onderlinge afstand niet nodig,
maar wel afstand tot personen van 18 jaar en ouder.

-

Op de tribune mogen maximaal 100 personen plaatsnemen zonder
reservering vooraf. Met een reserveringsysteem, inclusief Triage, geldt geen
maximum, enkel het maximum van de capaciteit om de 1,5 meter afstand te
bewaren.

-

Publiek wordt verzocht om aan het einde van iedere wedstrijdronde de
tribune te verlaten. Daarnaast wordt publiek van de volgende ronde verzocht
om pas na de eventuele prijsuitreiking van de voorgaande ronde de tribune
te bezetten.

-

Publiek mag de wedstrijdvloer niet betreden, dus ook niet na afloop van de
wedstrijd.

-

Het verdient aanbeveling om enkel zitplaatsen te gebruiken en publiek te
benadrukken om die zitplaats niet te wijzigen.

-

Voor de tribune is het aanstellen van een corona coördinator door
organiserende vereniging en/of zaalbeheerder van belang die zorg draagt
voor het naleven van de afspraken.

4. Overige zaken
Op basis van de NOC NSF documenten dient verder nog rekening gehouden te
worden met:
-

Opbouwen, ombouwen en opruimen van toestellen dient te gebeuren door
het behouden van 1,5 meter afstand;

-

Ruimte voor juryvergadering, lunch en diner dient voldoende van omvang te
zijn om de 1,5 meter tussen personen te waarborgen. Ruimte dient ook
voldoende geventileerd te kunnen worden. Hierbij moet rekening gehouden
worden dat vrijwilligers van de organisatie (afhankelijk van omvang ruimte)
geen gebruik of niet gelijktijdig gebruik maken van deze ruimte. Aanwezig
meubilair e.d. dient na gebruik ontsmet te worden.

-

Met beheerder van de accommodatie moet een goede bewegwijzering
worden opgezet. De wedstrijdorganisatie draagt zorg voor een goede
bewegwijzering op de wedstrijdvloer. Beide ook opnemen in de informatie die
voorafgaand aan het evenement aan iedereen verstrekt wordt.

-

Het heeft een voorkeur om juryleden in te zetten die op de wedstrijddag van
huis naar de wedstrijd kunnen reizen. Indien reistijd te lang is, is een
hotelovernachting mogelijk, maar vindt dit plaats in een één persoonskamer,
tenzij het personen uit één huishouden betreft of zelf geen bezwaar hebben
tegen samen liggen op een hotelkamer. Het streven is om het aantal
overnachtingen tot een minimum te reduceren.

Aanvullende specifieke bepaling voor Turnen
-

Het aantal juryleden, afhankelijk van toestel, maximaal 2 of uit 3 personen
bestaat;

-

Trainers, officials en vrijwilligers hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren tussen
hen en sporters tot en met 12 jaar. Eenvoudig vertaald zijn dit de
leeftijdscategorieën:
o Benjamin, instap en pupil bij turnen heren;
o Instap, pupil 1, pupil 2 en jeugd 1 bij turnen dames;

-

Officials en vrijwilligers moeten wel 1,5 meter afstand te bewaren tussen hen en
sporters van 13 jaar en ouder. Eenvoudig vertaald zijn dit de leeftijdscategorieën:
o Jeugd, junior 1, junior 2 en senior bij turnen heren;
o Jeugd 2, junior en senior bij turnen dames.

Aanvullende specifieke bepaling voor de overige disciplines zullen nog worden
geplaatst.

Werkwijze reiniging toestellen bij wedstrijden
-

Na iedere wedstrijdronde worden onderdelen van toestellen gereinigd die
veelvuldig worden aangeraakt, te weten:
o Sprong: knoppen voor verstellen hoogte springtoestel;
o Brug TD: stijlen, breedteversteller en wartels;
o Balk: knoppen voor bevestiging;
o Ringen: poten, wartels en ringenhaak;
o Brug TH: poten, breedteverstellers;
o Rek: poten en wartels;
o Grepen van aanwezige springplanken en trampolineplanken.

-

Aan het einde van de wedstrijddag worden naast bovenstaande onderdelen
van toestellen aanvullend nog gereinigd:
o Vloer middels stofzuigen toplaag;
o Matten onder de toestellen middels stofzuigen toplaag;
o Aanloopbanen middels stofzuigen;
o Dempingmatten bij toestellen door afname met vochtige doek met
reinigingsmiddel;
o Aanwezige tafels en stoelen middels afname met vochtige doek met
reinigingsmiddel.

Opbouwen, ombouwen en opruimen toestellen
-

Tijdens het werken met toestellen dient 1,5 meter afstand gehouden te worden.
In uitzonderlijke omstandigheden, omdat de veiligheid in het geding is, kan hier
kortstondig van afgeweken worden.

-

Alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het werken met toestellen desinfecteren bij
aanvang hun handen.

-

De aanwezige vrijwilligers worden verdeeld in 2-tallen, zodat dit 2-tal de
werkzaamheden gezamenlijk uitvoeren. Het wisselen in 2-tallen is niet gewenst.
Voor een 2-tal is gekozen, omdat de meeste turnobjecten met 2 personen
opgepakt en geplaatst kunnen worden, zonder dat de 1,5 meter in het geding is.

-

Ieder 2-tal krijgt een specifieke taak toebedeeld, zoals bijvoorbeeld het plaatsen
of opruimen van een specifiek toestel of het leggen van vloerplaten voor de
vloer.

-

Het opbouwen verloopt in de volgende volgorde, bij inzet van een
toestelcontainers van de KNGU:
o Het plaatsen van (podium en) wedstrijdtafel;
o Het leeghalen van de toestelcontainers;
o Het plaatsen van de toestellen;
o Aanleg netwerk van het scoresysteem (indien noodzakelijk);
o Het plaatsen van de vloer;
o Het plaatsen van de jurytafels op gepaste afstand;
o Verdere aankleding van de accommodatie.

-

Het opbouwen verloopt in de volgende volgorde, indien eigen materiaal wordt
ingezet:
o Het plaatsen van (podium en) wedstrijdtafel;
o Het plaatsen en/of verplaatsen van de toestellen;
o Aanleg netwerk van het scoresysteem (indien noodzakelijk);
o Het plaatsen van de jurytafels op gepaste afstand;
o Verdere aankleding van de accommodatie.

-

Het opruimen verloopt in de volgende volgorde, bij inzet van een
toestelcontainers van de KNGU:
o Het reinigen van toestellen en stofzuigen van matten (zie hierboven);
o Het verwijderen van het scoresysteem (indien aanwezig);
o Het weghalen van jurytafels en eventuele aankleding;
o Het weghalen en inladen van de toestellen en matten;
o Het weghalen en inladen van de vloer;
o Het verwijderen van de wedstrijdtafel en het eventuele podium.

-

Het opruimen verloopt in de volgende volgorde, indien eigen materiaal wordt
ingezet:
o Het reinigen van toestellen en stofzuigen van matten (zie hierboven);
o Het verwijderen van het scoresysteem (indien aanwezig);
o Het weghalen van jurytafels en eventuele aankleding;
o Het plaatsen en/of verplaatsen van de toestellen;
o Het verwijderen van de wedstrijdtafel en het eventuele podium.

