COVID 19 Protocol Telenet Superprestige veldrit Gieten 11-10-2020

Uitgangspunten Covid-19 protocol Superprestige Veldrit Gieten
t.b.v. renners, verzorgers, mecaniciens, vrijwilligers, pers, genodigden en
publiek.
Versie 4: 23 augustus 2020
document wordt waar nodig aangepast aan de (nieuwe) RIVM-regels
aanpassingen/aanvullingen ten opzichte van versie 3 in rood aangegeven

Uitgangspunten van social distancing zijn:
1.Gezond verstand gebruiken staat voorop, van zowel organisatie, vrijwilligers, deelnemers,
begeleiders en publiek. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat alle aanwezigen hun eigen
verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de RIVM-richtlijnen en de maatregelen van de lokale
organisatie.
2. Te allen tijde volgen wij, als organisatie, de maatregelen van het RIVM.
3. Het creëren van een veilige omgeving voor alle deelnemers; vrijwilligers, bezoekers en
betrokkenen. Insteek is dat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.
4. De mogelijkheid bieden tot doorgang van de veldrit.
5. Het voorkomen van rechtstreeks fysiek contact. Bedoeld dan wel onbedoeld.
6. Aanvullende hygiënemaatregelen.
7. Goede en transparante communicatie naar alle stakeholders.
8. Op de website www.cyclocrossgieten.nl zullen waar noodzakelijk regelmatig updates plaatsvinden.
Bekijk deze website dus regelmatig.
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Het is goed dat alle betrokkenen zich realiseren dat dit een veldrit is welke onder bijzondere
omstandigheden wordt georganiseerd. De organisatie zal er alles aan doen om deze 45e editie van
de Superprestige veldrit Gieten onder de huidige omstandigheden goed te laten verlopen. De
organisatoren rekenen op steun en begrip van renners, begeleiders, publiek, pers en alle andere
betrokkenen.
Algemeen
• De Superprestige Veldrit Gieten vindt plaats op een afgesloten terrein.
• Alleen toegankelijk voor een gelimiteerd aantal deelnemende renners en maximaal 2 begeleiders
per renner, welke in het bezit moeten zijn van een verzorgerskaart of mecanicienkaart van de
lokale organisatie (te verkrijgen bij het afhalen van de rugnummers)
• Toegankelijk voor maximaal 250 geregistreerde mensen publiek (kaarten enkel in voorverkoop).
• Toegankelijk voor maximaal 200 geregistreerde door de organisatie uitgenodigde genodigden.
• Toegankelijk voor geaccrediteerde mensen van de jury en organisatie.
• Toegankelijk voor geaccrediteerde pers.
• Er is geen contact tussen teams/renners en publiek/genodigden.
• Er zijn op het parkoers sanitaire voorzieningen.
•Door de organisatie wordt op meerdere locaties desinfecterende handgel aangeboden.
Algemene RIVM-richtlijnen. De algemene richtlijnen van het RIVM zijn van kracht.
• Heb je klachten blijf thuis.
• Houdt 1,5 meter afstand.
• Op plekken waar geen 1,5 meter afstand mogelijk is, is een mondkapje verplicht
• Was je handen.
• Schud geen handen.
• Hoest of nies in je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Wanneer bezoekers gebruiken maken van de pendelbusjes van de parkeerterreinen naar het
parkoers v.v. dienen de bezoekers een mondmasker te dragen. Zonder mondmasker geen vervoer
met de pendelbusjes.
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In het protocol gaan we in op de maatregelen die gelden voor de organisaties, deelnemers en
bezoekers.
1. Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
-Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
-Houd 1,5 meter afstand van anderen, met uitzondering van personen uit jouw huishouden en
jongeren tot en met 12 jaar. Op plaatsen waar de 1,5 meter afstand niet mogelijk is, is het dragen
van een mondkapje verplicht.
-Blijf thuis:
-als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
-als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten.
-als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14
dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14
dagen na het laatste contact.
-Ga direct naar huis wanneer er tijdens het sportevenement klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
-Iedereen die tot de risicogroep behoort of 70+ is, dient zelf zijn/haar risico te analyseren en te
bepalen of hij/zij zich in groepen in de openbare ruimte kan begeven. Raadpleeg desnoods je
huisarts.
Overige hygiëneregels:
-Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
-Ga voordat je naar het evenement vertrekt, thuis naar het toilet.
-Douche thuis en niet bij het evenement.
-Kom zo kort mogelijk voor de start naar de startlocatie en ga direct na de finish naar huis.
-Was voorafgaand aan het evenement je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.
- Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar
veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld dranghekken); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de
handen; na het snuiten van de neus.
-Vermijd het aanraken van je gezicht.
-Schud geen handen.
-Het zijn heel wat maatregelen, maar beter dit dan geen cross voor onze renners en rensters! De
toekomst van het veldrijden en deze mooie sport hangt ervan af! Dus mogen we met aandrang
vragen respect te hebben voor elkaar en de maatregelen. Zo maken we er samen een mooie
aangename crossdag van!

2. Maatregelen voor organisatie:
Algemeen:
-Het protocol wordt afgestemd met de gemeente voor de vergunningaanvraag dan wel de
meldingsplicht.
-Het protocol wordt afgestemd met de KNWU/UCI.
-Namens het bestuur van de organisatie worden een drietal bestuursleden aangewezen als
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verantwoordelijke voor het naleven van dit protocol:
1. Ivo Berghuis, voorzitter St.WPO, telefoon: 06-44006871
2. Berden de Vries, bestuurslid/ coördinator met UCI/KNWU, telefoon 06-55730218
3. Jantienus Warners, secretaris St.WPO, telefoon 06-53741475
-Namens de organisatie wordt Jantienus Warners (06-53741475 /
jantienuswarners@cyclocrossgieten.nl) aangesteld als aanspreekpunt voor de gemeente en/of
hulpdiensten.
-Met de Gemeente dient afstemming plaats te vinden hoe je de regels in en om het evenement
handhaaft en communiceert naar alle stakeholders.
-Het maximale aantal deelnemers van de veldrit wordt vooraf vastgesteld met inachtneming van de
maatregelen en de parkoersmogelijkheden. E.e.a. ook in overleg met de KNWU.
-Er is een rondearts, een mobiele EHBO-quad en een twaalftal Rode Kruis/ EHBO medewerkers op
het parkoers aanwezig, met daarbij voldoende EHBO-faciliteiten en een AED.
-Er is een aparte unit voor de medische dienst.
-Er is een goede communicatie (via portofoons) tussen organisatie, jury, ronde-arts, Rode Kruis, en
coördinator verkeersbegeleiding/parkeren.
-Vrijwilligers/medewerkers worden duidelijk geïnstrueerd over de wijze waarop ze op een
verantwoorde en veilige manier het evenement mogelijk maken.
-Alle stakeholders worden regelmatig op de hoogte gebracht van de organisatie via de website,
persberichten, nieuwsbrief en social media.
-Er wordt een duidelijke communicatie voorzien. Er worden aanwijzingsborden aangebracht op de
evenementlocatie over de hygiëneregels en de te hanteren regels/ looprichtingen. (crowd
management)
Vanaf de parkeerplaatsen worden duidelijke looplijnen aangegeven naar het parkoers.
-Op het parkoers worden 3 vakken gecreëerd waar toeschouwers, vip’s en renners/begeleiders zich
mogen ophouden. De toegang tot deze vakken zijn gescheiden van elkaar.
-Begeleiders/verzorgers/mecaniciens van de deelnemende renners/rensters mogen zich niet in de
zandafgraving bevinden, zij dienen zich nabij de start- en finishlocatie en in of in de nabijheid van de
materiaalpost ophouden, gescheiden van het publiek.
-Er gaat regelmatig gecontroleerd worden op het parcours door de vrijwilligers van de organisatie.
Als we merken dat ons advies niet wordt opgevolgd, zijn we verplicht te handhaven en zullen de
betrokken personen van het parkoers worden verwijderd.

3. Omgaan met Deelnemers:
-Het aantal deelnemers per categorie wordt op basis van de parkoersruimte beperkt.
-Er wordt door de spreiding van de aanvangstijden van de diverse wedstrijden gezorgd voor een
geleidelijk verloop en geen piekbelasting.
-De deelnemers worden voor en tijdens het evenement op de getroffen maatregelen gewezen. Dit
via aankondiging op onze website, bij de inschrijving en middels de speaker op het parkoers.
-Er worden vrijwilligers/stewards ingezet voor het sturen op het gedrag van de deelnemers. Houden
renners/begeleiders/mecaniciens zich niet aan de maatregelen, dan dient de renner/ renster in
overleg met de jury-verantwoordelijke uit de wedstrijd gehaald te worden.
-Er wordt ten aanzien van internationale deelnemers rekening gehouden met de reisadviezen van
buitenlandse zaken.
-De getroffen maatregelen worden tijdig gecommuniceerd via onze website en aan de
deelnemers kenbaar gemaakt bij de aanmelding. (verwijzing naar de website).
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4. Inschrijving:
-Er is alleen digitale voorinschrijving mogelijk tot 8 dagen voor het evenement. Bijschrijven op de
wedstrijddag is niet toegestaan.

5. Rugnummers:
-alle rugnummers + chip incl. toebehoren kunnen op de wedstrijddag worden afgehaald bij de unit
aan de Nijslootsweg (de renners staan in de openlucht voor de unit). Per categorie wordt een
tijdsblok aangegeven. Alle deelnemers dienen zich hieraan te houden. De organisatie heeft het recht
om deelnemers buiten het betreffende tijdsblok om deelname te weigeren. Bij de uitgifte-unit
dienen de deelnemers de 1,5 meter afstand te respecteren en dient een mondkapje gedragen te
worden. De renner/renster dient hier zelf voor te zorgen. De chip dient direct na de gereden
wedstrijd weer ingeleverd te worden op straffe van een boete van € 25,00. Rug- en mouwnummers
hoeven niet weer te worden ingeleverd.
Afhalen rugnummers bij de unit aan de Nijslootsweg (zie ook aanvullende coronamaatregelen):
Nieuwelingen 1e jaars en 2e jaars

10.00 uur – 11.15 uur

Vrouwen junioren en Nieuwelingen meisjes

11.20 uur – 12.35 uur

Junioren

12.40 uur – 14.00 uur

Vrouwen-elite en vrouwen beloften

14.05 uur – 15.45 uur

Mannen elite en mannen beloften:

14.30 uur – 17.00 uur

6. Richtlijnen/ Maatregelen voor deelnemers en begeleiders:
-Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen.
-Schrijf je tijdig in voor de veldrit (uiterlijk 8 dagen voor het evenement). Inschrijving mogelijk via de
KNWU of via het secretariaat van de organisatie (jantienuswarners@cyclocrossgieten.nl)
-Houd met reizen naar het evenement rekening met de richtlijnen vervoer en parkeren van de
Rijksoverheid.
-Per deelnemer worden maximaal 2 verzorgers/begeleiders toegelaten op het parkoers. Bij het
afhalen van de rugnummers worden twee verzorgers-/mecanicienkaarten uitgedeeld. Als er een
gemaximeerd aantal toeschouwers wordt toegelaten dienen meerdere begeleiders/toeschouwers in
de voorverkoop een toegangskaart aan te schaffen. Op de wedstrijddag worden geen
toegangstickets verkocht.
-Kom in sportkleding naar het evenement en/of kleed je ter plaatse om in de eigen camper/auto.
-Ga goed voorbereid naar het evenement, ken de routing, startgebied, parcours en finishgebied.
-Neem je eigen benodigde eten en drinken mee voor tijdens de wedstrijd.
-Kom zo kort mogelijk voor de start het betreffende oproepvak in. (15 minuten voor de start)
-Vermijd het spugen van speeksel en leegmaken van de neus op en nabij het parkoers voor, tijdens
én na het evenement.
-Bewaak te allen tijde je eigen grenzen en stap af wanneer nodig. Hiermee voorkom je onnodige
inzet van medische dienst.
-Volg altijd de aanwijzingen van vrijwilligers/de organisatie op.
-We vragen alle deelnemers en begeleiders direct na de finish en na het inleveren van rugnummer en
chip het evenemententerrein te verlaten en huiswaarts te keren.
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-Een koortstest kan onderdeel uitmaken voor de procedure naar de wedstrijd toe. De deelnemers/
verzorgers/ mecaniciens dienen hier hun medewerking aan verlenen. Dit uiteraard mits het vanuit
het RIVM en/of de UCI/ KNWU wordt voorgeschreven.
Via sociale media van de organisatie (website www.cyclocrossgieten.nl, facebook en instagram) en
de website van de overkoepelende Telenet Superprestige worden regelmatig updates en
berichtgevingen vermeld. Dit niet alleen voor de Nederlandse bezoekers maar met name ook voor de
Belgische renners/begeleiders/toeschouwers, Ook buitenlanders dienen zich aan de richtlijnen en
voorwaarden te houden.
-Begeleiders/verzorgers/mecaniciens van de deelnemende renners/rensters mogen zich niet in de
zandafgraving bevinden, zij dienen zich nabij de start- en finishlocatie en in of in de nabijheid van de
materiaalpost ophouden, gescheiden van het publiek.
-Samenkomen op de parkings en daar iets drinken of plezier maken is NIET toegelaten. Tenten voor
teams/renners mogen enkel opgesteld worden om de renner de nodige opwarming te laten doen.
-Op plekken waar geen 1,5 meter mogelijk is dienen renners/rensters en begeleiders een mondkapje
te dragen
-Het is verboden om afval op het parkoers en/of de parkings te gooien en/of achter te laten.
-De renner/renster is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar verzorger/begeleider.
7. Sanitaire voorzieningen/ kleedkamers
-Het gebruik van kleedkamers in Sporthal de Goorns, Asserstraat 31, Gieten is ingaande 1 juli 2020
toegestaan, rekening houdende met de 1,5 meter regel voor personen van 18 jaar en ouder. Dit
zowel bij het omkleden als bij het douchen.
-Er zullen voldoende sanitaire voorzieningen met water en zeep aanwezig zijn op het parkoers.
-Sanitaire voorzieningen worden regelmatig schoongemaakt. Bij gebruik van de toiletvoorzieningen is
het dragen van een mondkapje verplicht.
-Er is handalcohol bij start, materiaalposten en finish.
8. Parkoers:
-Het betreft een afgesloten parkoers.
-Het parkoers is overal voldoende breed zodat renners niet al te dicht langs het mogelijk aanwezig
publiek dienen te rijden. Op plekken op het parkoers waar geen dubbele rij dranghekken is geplaatst
en de 1,5 meter niet kan worden uitgevoerd (afstand tussen publiek en renners) is het dragen van
een mondkapje verplicht.
-Het parkoers is duidelijk afgebakend met dranghekken. Het eventueel aanwezig publiek dient te
allen tijde achter de dranghekken te blijven. Vrijwilligers van de organisatie zullen zorgdragen dat het
eventueel aanwezige publiek en de begeleiders/ persmensen zich aan de regels gaat houden. Zij zijn
bevoegd om tegen overtreders op te treden.
-De oproep- en startvakken zullen duidelijk worden gemarkeerd, evenals de materiaalpost. De route
naar deze locaties zal duidelijk worden aangegeven, zodat er zo weinig mogelijk onduidelijkheid is en
er onnodige verplaatsingen noodzakelijk zijn.
-Op het parkoers is doorstroming van het publiek goed mogelijk
9. Materiaalposten
-De (dubbele) materiaalpost is ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijk langer zodat de
verzorgers verspreid kunnen staan, rekening houdende met de 1,5 meter regel. De deelnemers
kunnen hier bij hun verzorger van fiets wisselen en het parkoers vervolgen.
-Bij de spuitplaats dienen de verzorgers hun eigen verantwoordelijk nemen om de 1,5 meter regel zo
goed mogelijk te respecteren, Handschoenen en mondkapjes zijn ten alle tijden verplicht in de
wisselzone. In de wisselzone wordt maximaal één verzorger per renner toegelaten. Deze heeft enkel
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toegang tot de verzorging met een geldige accreditatie welke worden verstrekt bij het ophalen van
het rugnummer van de deelnemer.
-Er is geen contact tussen deelnemers en vrijwilligers bij de verzorgingspost.
-Eventuele vrijwilligers werkzaam in en bij de materiaalpost dragen te allen tijde handschoenen en
mondkapjes.
10. Startgebied
-Deelnemers komen zo kort mogelijk voor de start het betreffende oproepvak in (15 minuten voor de
start), waarna de jury de deelnemers zal oproepen om naar het startvak te gaan. In het (ruime)
oproepvak dient de 1,5 meter regel in acht te worden genomen. Het oproepvak is ca. 50 meter voor
de startstreep.
Er zal een dubbele rij dranghekken worden geplaatst bij de start zodat publiek en renners minimaal
1,5 meter afstand van elkaar houden. Begeleiders van renners/rensters mogen tussen de beide rijen
dranghekken staan (binnen 1,5 meter) mits zij een mondkapje dragen.
- Startopstelling / oproepen renners: Renners dragen een mondmasker rondom de start/finish. Er is
een ‘veilige’ zone ingericht welke dienst doet als startbox. vanaf hier worden renners opgeroepen.
Mondkapjes moeten worden gedragen totdat renners zijn opgeroepen. De veilige zone mag alleen
door renners worden betreden.
-Het aantal deelnemers per categorie is beperkt, dit naar de mogelijkheden die er zijn om de 1,5
meter te kunnen handhaven.
-Er zijn toiletvoorzieningen en desinfectiemiddelen en/of water en zeep nabij de start aanwezig. De
toiletten zullen regelmatig worden gereinigd.
-De vrijwilligers en de juryleden in het startgebied zullen handschoenen en mondkapjes dragen.
-De startprocedure (incl. het oproepen) is voorbehouden aan de dienstdoende jury van de UCI en/of
KNWU. Namens de organisatie is de coördinatie belegd bij: Henk de Leeuw (06- 52475031) en Rieks
Poelman (06-21541681)

11. Finishgebied
-Er wordt gezorgd voor een snelle doorstroom van deelnemers in het finishgebied.
-De deelnemers dienen het finishgebied zo snel mogelijk te verlaten en dienen daarna hun chip
onmiddellijk in te leveren en het parkoers verlaten.
-Er zullen vrijwilligers en juryleden aanwezig zijn voor de opvang van de deelnemers en hun
begeleiden naar de uitgang.
-Er zal een dubbele rij dranghekken worden geplaatst langs de finishweg zodat publiek en renners
minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden.
-In de omgeving na de finishstreep is het dragen van een mondkapje verplicht voor begeleiders,
publiek en pers.
-De deelnemers voor de huldiging worden gelijk opgevangen en naar het podium begeleid. De
huldiging zal in bescheiden vorm plaatsvinden op het podium. Met uitzondering van de
renners/rensters dienen alle personen op het podium een mondkapje te dragen.
-De vrijwilligers en de juryleden in het finishgebied zullen handschoenen en
mondkapjes dragen.
-Er zal voldoende ruimte naar de uitgangen zijn.
Namens de organisatie is de coördinatie belegd bij: Henk de Leeuw en Rieks Poelman
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12. Vervoer & parkeren; logistiek
-Namens de organisatie is een verantwoordelijke aangesteld voor de verkeersbegeleiding inclusief
het parkeren: Albert van der Spoel telefoon: 06-11387574
-Deelnemers worden zoveel mogelijk geadviseerd om zoveel mogelijk met een auto en/of camper te
komen met maximaal 2 begeleiders/verzorgers. (aantal toegestane begeleiders/verzorgers wordt in
overleg bepaald door de UCI/KNWU)
-De deelnemers dienen zoveel mogelijk in of nabij hun eigen camper en/of auto te blijven zolang ze
niet aan hun trainingsronde en/of wedstrijd deelnemen
-Er is voldoende parkeergelegenheid zowel voor auto’s/ campers van de renners. Voor het
eventuele aanwezig publiek zijn aparte parkeerplaatsen beschikbaar evenals een fietsparking. De
toegangsstromen van renners en publiek zijn zoveel mogelijk gescheiden
-Er is een duidelijke aanrijdroute voor campers, auto’s en fietsen voor renners/begeleiders, publiek
en pers.
-Door de aanvangstijden van de diverse wedstrijden zal er een spreiding zijn van de aanrijdtijden.
-Alle bezoekers dienen de richtlijnen ten aanzien van parkeren (routes naar parkeerterreinen) en
looproutes te respecteren. Hierop zal gehandhaafd worden bij overtredingen.
-Voor het vervoer van publiek van de algemene parkeerterreinen naar het parkoers worden
pendelbusjes ingezet en/of een tractor met aanhanger geschikt voor personenvervoer. Mocht de
bezoeker hier gebruik van maken dan is het dragen van een mondkapje verplicht.
13. Overig
-Alle overige activiteiten rondom de veldrit (hospitality en foodplein) vallen buiten dit protocol.
Hiervoor worden aanvullende afspraken gemaakt met de gemeente en de in te huren cateraars.

14. Nazorg
-Deelnemers, begeleiders, publiek, genodigden en vrijwilligers worden er op geattendeerd dat zij zich
bij eventuele klachten na afloop van het evenement kunnen laten testen. Bel in Nederland voor een
afspraak met 0800-1202
Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Bel voor alle andere vragen over het coronavirus
met het landelijk informatienummer 0800-1351, uw eigen huisarts of uw regionale GGD.
Voor België: contacteer je huisarts. Als de huisarts vermoedt dat je Covid-19 hebt, zal hij of zij jou
testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt.
15. Maatregelen voor bezoekers
Bij het opstellen van dit protocol (eind juli 2020) is bekend dat er (beperkt) bezoekers mogen worden
toegelaten. Er is in samenspraak met de overheden nu ruimte voor 250 toeschouwers. Mocht de
situatie wijzigen en er verscherpte corona COVID19 regels worden ingevoerd dan kunnen de
wedstrijden eventueel zonder publiek worden verreden.
Mits het toegestaan is voor bezoekers gelden de onderstaande maatregelen:
-Algemene regel: Blijf (zeker bij ziekte symptonen) zoveel mogelijk thuis zodat het evenement zonder
problemen doorgang kan vinden.
-Volg je deelnemer(s) thuis via de live tv-registraties in Nederland (RTV Drenthe) en België (Playsports
en Proximus)
-Wanneer je toch als bezoeker komt dien je je aan de richtlijnen/maatregelen van de organisatie te
houden. Een koortstest en/of een medische check (vragenlijstje RIVM) bij de ingang tot het parkoers
kan tot toegangsprocedure behoren en/of dient na aankoop van de toegangskaart in voorverkoop
ingevuld te worden. U dient hieraan uw medewerking verlenen.
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-Wanneer er een gemaximeerd aantal bezoekers mag worden toegelaten zijn toegangstickets enkel
via voorverkoop verkrijgbaar (zie voor nadere informatie hiervoor de website:
www.cyclocrossgieten.nl ). Op de wedstrijddag zelf worden dan geen toegangstickets verkocht.
-Op plaatsen waar de afstand tussen renners/rensters en publiek minder is dan 1,5 meter is het
dragen van een mondkapje verplicht (met name ook in gedeelte rond de zandafgraving en bij de
oversteken).
Via sociale media van de organisatie (website www.cyclocrossgieten.nl, facebook en instagram) en
de website van de overkoepelende Telenet Superprestige worden regelmatig up-dates en
berichtgevingen vermeld. Dit niet alleen voor de Nederlandse bezoekers maar met name ook voor
met name de Belgische renners/begeleiders/toeschouwers, Ook buitenlanders dienen zich aan de
richtlijnen en voorwaarden te houden.
-Afhankelijk van het aantal toegestane bezoekers kan de organisatie vakken en looplijnen op het
parkoers indelen, waar bezoekers kunnen/mogen verblijven. De publiekszone zal dan hoofdzakelijk
rond de zandafgraving zijn en bij start/finish. Grote tv-schermen zullen hierbij ingezet worden zodat
het publiek hierop de wedstrijd ook kan volgen. In de zandafgraving kunnen toeschouwers meer dan
60% van het parkoers overzien.
De materiaalzone zal niet voor bezoekers toegankelijk zijn. Dit gebied is voorbehouden aan de
verzorgers/mecaniciens van de renners. De looplijnen zullen vanaf de entree duidelijk worden
aangegeven. Uiteraard zal hier ook de 1,5 meter regel van toepassing zijn. Doorstroming van het
publiek is goed mogelijk.

16. Vrijwilligers
-Vrijwilligers worden vooraf (digitaal) goed geïnformeerd en geïnstrueerd.
-Er is voldoende zorg voor de hygiëne van vrijwilligers door het bieden van handschoenen;
mondkapjes en desinfectiemiddelen.
-Vrijwilligers hebben één specifieke taak die ze uitvoeren tijdens de dag.
-Alle vrijwilligers zijn duidelijk herkenbaar door het dragen van organisatiehesjes.
-Vrijwilligers welke zich tussen het publiek en/of de renners bevinden dienen een mondkapje te
dragen, met name ook bij de oversteken op het parkoers.
-Rode Kruis medewerkers en ronde-artsen houden zich aan het protocol van de GGZ.
-Juryleden, persvertegenwoordigers en medewerkers van de televisie dienen zich ook te houden aan
de richtlijnen en maatregelen van de organisatie.
17. Genodigden
•Er mogen maximaal 212 genodigden aanwezig zijn, welke via placering in de VIP-tent worden
geplaatst.
Dit zijn gasten van de KNWU, UCI, Provincie Drenthe, Gemeente Aa en Hunze en partners
(hoofdsponsors) van de Superprestige Veldrit Gieten
• Er is een eigen parkeerplaats voor genodigden met een aangegeven looplijn naar de VIP-tent.
Voor het vervoer van de gasten van de VIP-parking naar het parkoers worden pendelbusjes ingezet
en/of een tractor met aanhanger geschikt voor personenvervoer. Mocht de genodigde hier gebruik
van maken dan is het dragen van een mondmasker verplicht.
• Aanwezige genodigden moeten over een VIP-ticket beschikken en moeten zich vooraf registeren bij
de organisatie.
• De genodigden hebben een afgesloten plek op het terras bij de VIP-tent en kunnen tijdens de
wedstrijden naar een door de organisatie aangewezen locatie rond de zandafgraving (in 1 van de
vakken, waar het dragen van een mondkapje verplicht is, zeker ook bij de oversteken op het
parkoers)
• Bij de VIP-tent is In eigen catering voorzien en ook een TV-scherm waarop de wedstrijd kan worden
gevolgd. Toiletvoorziening is naastgelegen.
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18. Jury/organisatie
• Mensen van de jury en organisatie komen niet in aanraking met renners en begeleiding.
• De aantallen van mensen aan jury en organisatie worden geminimaliseerd. Al deze personen zijn
zichtbaar geaccrediteerd.
• Vergaderingen vinden plaats in de permanance, waar aan de voorschriften van 1,5 meter kan
worden voldaan.
• Voor jury en organisatie die in de nabijheid van renners/begeleiders komen, geldt een verplichting
van 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes. Deze verplichting geldt zowel in de
permanance alsook in de buitenlucht op het evenemententerrein.
19. Pers
• De Superprestige Veldrit Gieten is alleen toegankelijk voor geaccrediteerde media. Er zal met een
maximum aantal persmensen worden gewerkt. Afhankelijk van de COVID19 richtlijnen welke in
oktober 2020 geldig zijn kan een maximum van 1 accreditatie per medium toegewezen worden.
• Aanmelden van pers kan d.m.v. een accreditatieformulier via de website van de organisatie van de
veldrit en/of bij de perschef van de Superprestige.
•De fotografen worden in een tweetal groepen ingedeeld. Er mogen een nog nader vast te stellen
maximaal aantal fotografen bij de finish plaatsnemen. De overige fotografen kunnen verdeeld over
het parcours plaatsnemen. Dit zal door de organisatie samen met de aanwezige perschef vaststellen.
• Alle mensen van de media zijn verplicht om de accreditatie zichtbaar te dragen.
• Er wordt een mixed zone, nabij het podium, ingericht waar vertegenwoordigers van de media na de
wedstrijd interviews met renners kunnen afnemen.
• Bij interviews dient een mondkapje gedragen ten worden en het verzoek om geen microfoon in de
directe nabijheid van de renner te houden.
• Afspraken voor interviews moeten vooraf met de renners/teams zelf worden gemaakt.
• Tot renners en begeleiding van renners moet minimaal 1,5 meter afstand worden gehouden.
• Bescheiden voor geaccrediteerde media kunnen in de perslokaliteit bij de perschef worden
afgehaald
De organisatie, de KNWU en ook andere bij de organisatie betrokken instanties/ personen kunnen
niet aansprakelijk worden gesteld voor enige (medische) schade, vermissing van goederen en/of
ongevallen, opgelopen dan wel veroorzaakt door deelname aan -en/of bijwonen van- de Telenet
Superprestige Veldrit in Gieten voorafgaand, tijdens of na afloop van de wedstrijd.

Organisatie: Stichting Wieler Promotion Oostermoer, Gieten
Jantienus Warners, secretaris
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