Informatie voor deelnemers/deelneemsters Telenet Superprestige Gieten, zondag 11-10-2020
Je hebt je ingeschreven voor de veldrit in Gieten. Langs deze weg willen wij nog enige zaken onder de aandacht
brengen, mede in verband met de COFID-19 maatregelen.
Het dagprogramma is als volgt:
16.00 uur Vrouwen elite/vrouwen belofte intern.
17.15 uur Mannen elite/mannen beloften intern.
Afhalen rugnummers:
Vrouwen-elite en vrouwen beloften:
Mannen elite en mannen beloften:

45 minuten
60 minuten

14.05 uur – 15.45 uur
14.30 uur – 17.00 uur

Aanvullende informatie:
In verband met het COFID-19 coronavirus zijn er (wettelijke) beperkende maatregelen, zie hiervoor ons protocol op
de website: http://www.cyclocrossgieten.nl/informatie/covid-19-protocol/
Alle deelnemers (incl. begeleiders/verzorgers) dienen hier kennis van te nemen en zich hier strikt aan te houden.
Iedere deelnemer ontvangt bij het afhalen van de rugnummer in verband met de coronamaatregelen maximaal 1
verzorgerskaart en 2 mecanienkaarten. Er worden op de wedstrijddag geen (extra) toegangskaarten verkocht.
Publiek en gasten zijn niet toegestaan.
Het afhalen van de rugnummers dient i.v.m. de coronamaatregelen plaats te vinden op de genoemde tijdstippen
waarbij 1,5 meter afstand noodzakelijk is. Afhalen buiten de genoemde tijden kan uitsluiting tot gevolg hebben. Het
dragen van een mondkapje is bij het afhalen van de rugnummers verplicht. De renner/renster dient hier zelf voor te
zorgen.
Inleveren tijdsregistratiechips:
Direct na de wedstrijd (bij niet inleveren volgt een boete van € 25.00). Rugnummers hoeven niet weer ingeleverd te
worden. De licenties worden bij het uitreiken van de rugnummers niet ingenomen.
Parkeren:
De algemene parking voor de renners/rensters is aan de Rondkamp in Gieten. volg hiervoor de aanwijzingsborden.
Voor de (grotere) elite-teams is een parking voorzien aan de Nijslootsweg nabij het parkoers, (deze teams ontvangen
een aparte melding van de organisatie)
Afsluiting N33:
In verband met wegwerkzaamheden is de N33 ( Assen-Veendam) op zaterdag 10 oktober gehele dag en zondag 11
oktober tot minimaal 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Hou rekening met een omleidingsroute. Komende op
de A28 vanaf Zwolle bij Hoogeveen de omleiding naar Gieten volgen via de A37 richting Emmen en dan vervolgens
de N34 naar Gieten (extra rijtijd ca. 10 minuten).
Locatie renners/begeleiders op evenemententerrein:
Het dragen van mondkapjes bij het afhalen van de rugnummers en bij verblijf op het evenemententerrein is
verplicht. Ook in de materiaalpost is het dragen van een mondkapje en handschoenen verplicht. De verzorger dient
hier ook zelf voor te zorgen. Per renner worden maximaal 2 personen met een Mecanickaart in de materiaalpost
toegelaten.
Startopstelling / oproepen renners:
Renners dragen een mondkapje rondom de locatie van de rugnummeruitreiking en rondom 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. De
veilige zone heeft een buffer van minimaal anderhalve meter hebben t.o.v. publiek en verzorgers.

Finish:
Na de finish houden deelnemers anderhalve meter afstand. Maximaal één verzorger per deelnemer is toegelaten
aan de finish. verzorgers dragen een mondkapje.
Huiswaarts keren na afloop eigen wedstrijd:
In verband met de COVID-19 coronamaatregelen worden renners/rensters verzocht na hun eigen wedstrijd zoveel
mogelijk huiswaarts te keren en zich niet meer naar het parkoers te begeven. Dit conform de regels ook opgesteld
door de KNWU.
Medische test COVID-19:
 Heb je zelf of één ven de begeleiders 1 of meerdere van deze klachten gehad in de afgelopen 24 uur:
hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies?
 Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld in een lab?
 Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je de afgelopen 14 dagen contact met
hem/haar gehad terwijl hij/zij klachten had?
 Ben je in quarantaine omdat je direct contact had met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is
vastgesteld?
 Ben je in quarantaine omdat je korter dan 14 dagen geleden uit een land/regio bent teruggekeerd met code
oranje of rood ?
Wanneer je 1 van deze vragen met ja wordt beantwoord dan krijg je in belang van de volksgezondheid geen
toegang, dit is ook van toepassing voor je begeleider/verzorger.
Door het afhalen van de rugnummer verklaart de renner dat hij/zij alsmede zijn/haar begeleiders alle vragen met
nee hebben beantwoord. De renner/renster is hiervoor verantwoordelijk.
Veel succes toegewenst op de 11e oktober in Gieten.

