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Inleiding
Voor u ligt het Corona protocol wedstrijden van WW Indoor 4 All.
Dit protocol is opgesteld door WW Indoor 4 All in overleg met gemeente Woensdrecht en het
RIVM op basis van het corona protocol wedstrijden van de Raad van Beheer, de meest actuele
richtlijnen vanuit de overheid te aanzien van de mondkapjes plicht en het advies vanuit de
gemeente en RIVM.
Dit protocol beschrijft de wijze waarop agility wedstrijden kunnen worden georganiseerd door
S.W.A.T. events in de hal van WW Indoor 4 All onder de huidige geldende corona maatregelen.
Het bevat informatie voor de organisatie, oﬃcials, bezoekers en deelnemers.
Indien noodzakelijk zal het protocol naar aanleiding van ervaringen tijdens de wedstrijd verder
worden geoptimaliseerd in overleg met de beheerder van WW Indoor 4 All.
Eenieder die aanwezig is bij de wedstrijd dient op de hoogte te zijn van het corona protocol.

Informatie voor alle aanwezigen
Algemene regels:

• ALS JE KLACHTEN HEBT DIE PASSEN BIJ EEN CORONA-INFECTIE DAN KOM JE NIET
NAAR WW INDOOR 4 ALL MAAR BLIJF JE THUIS!

• Alle gangbare RIVM-richtlijnen, zoals geen handen schudden, handen wassen, 1,5 meter
afstand houden (voor volwassenen) en vermijd aan je gezicht zitten, zijn en blijven
onverminderd van kracht.

• Overal in de hal geldt de 1,5 meter afstandsregel
Tussen mensen boven de 18 onderling
MAAR OOK tussen mensen boven de 18 EN jongeren!
Voor mensen onder de 18 geldt onderling de 1,5 meter afstandsregel niet.

• Vanaf 1 December geldt een mondkapjes plicht. Voor IEDEREEN van 13 jaar en ouder geldt:
Bij binnenkomst in de hal is het dragen van een mondkapje verplicht.

• Moet je onverwacht hoesten, niezen, enz. ga dan zo snel mogelijk naar een plek uit de buurt

van anderen en hoest in je elleboog of een papieren doekje. Daarna goed handen wassen en
ontsmetten.

• Tijdens de wedstrijd zijn er twee corona verantwoordelijken aanwezig.
• De corona verantwoordelijken, het personeel van WW Indoor 4 All en de keurder kunnen

eenieder die niet consequent de regels van het corona protocol opvolgt de verdere toegang tot
de wedstrijd en de hal ontzeggen.

• Volg te allen tijde aanwijzingen van het personeel en de wedstrijdorganisatie op.
• Volwassenen (iedereen van 18 jaar en ouder, inclusief deelnemers van 18 jaar en ouder) dienen
altijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De enige uitzondering is tijdens het verkennen.

• Aanwezige onder de 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. Tot volwassenen
dienen zij wel 1,5 meter afstand te houden.

• Van elk teamlid (deelnemers en toeschouwers) is op de wedstrijddag naam en mailadres en/of
telefoonnummer bekend.

Deze gegevens kunnen bij binnenkomst voor de toeschouwers ingevuld worden op de
daarvoor bestemde formulieren die bij ingang te vinden zijn. Deze gegevens worden 4
weken bewaard, waarna ze vernietigd worden.

Aankomst en vertrek:

• Eenmaal binnen dan volgt iedereen de aangegeven looproute.
• De deelnemer worden verzocht pas rond het tijdstip dat het aan hun is, de hal binnen te
komen.

• Indien een teamlid eerder dan de gestelde 30 minuten aanwezig is, wordt verzocht in de auto
te wachten. Wacht niet in de hal of voor de deur van de hal.

• Bij entree van de hal desinfecteert eenieder zijn/haar handen met de door WW Indoor 4 All
verstrekte desinfectiemiddelen. Volg vervolgens de aangegeven routing in de hal.

• Na de wedstrijd wordt eenieder verzocht zo snel mogelijk het gebouw te verlaten.
Tijdens de wedstrijd:

• Geforceerd stemgebruik of zingen is verboden. Aanmoedigen van sporters is dus NIET
toegestaan, ook niet door de trainers / coaches.

• Er worden GEEN uitslagen opgehangen in de hal voor de deelnemers.
• We doen ons best om de uitslagen al tijdens de wedstrijd op internet via

sport.raadvanbeheer.nl of de Facebook groep “Agility uitslagen online!” Te publiceren.

Informatie voor de deelnemers:

• Verkennen is voor iedereen verplicht met mondkap.
• Draag je mondkap tot dat je in de voorring stapt, daar mag je je mond kap af doen en in jouw
persoonlijke emmer doen. Deze emmer staat bij de finish klaar. Onthoud het nummer dat op
jouw emmer staat, zodat je je eigen mondkapje terug hebt.

• Bij het verlaten van de ring dient het mondkapje weer opgedaan te worden.
• Verlaat de ring zo snel mogelijk zodat de deelnemer na jou, ook ruimte heeft de hal gepast te
verlaten.

• Er kunnen benches in de hal geplaatst worden op de daarvoor bestemde plekken.
• Stoelen kunnen alleen gebruikt worden als deze 1,5 meter van elkaar staan (bij de benching
ruimte, moet een stoel afgewisseld worden met een bench of open ruimte)

• Wanneer je zit, mag je mondmasker af.
• Zitten is niet toegestaan op iets anders dan een stoel.
• Geef elkaar voldoende ruimte.
• Probeer zo min mogelijk in de hal aanwezig te zijn, wanneer je toch aanwezig bent houdt de
1,5 afstandsregel in acht en probeer zoveel mogelijk te zitten.

Informatie voor toeschouwers:

• Publiek is beperkt toegestaan, registratie bij aanvang is verplicht.
Informatie voor kantine gebruik:

• In de kantine volgt u de looproute.
• Zodra uw consumptie gekregen heeft verlaat u de kantine.
• Geef elkaar de ruimte.

Informatie vrijwilligers:
Ombouwen:

• Tijdens het ombouwen draagt iedereen een mondmasker
• Geef elkaar zoveel mogelijk de ruimte en probeer de 1,5 meter afstandsregel in acht te nemen.
Latten leggers, handtijd en riemenleggers:

• Wanneer de latten legger zijn plaats in neemt in de ring, mag het mondmasker af.
• Wanneer je de ring verlaat draag je je mondmasker.
• Houdt ten allen tijden voldoende afstand tot de deelnemers.
Ringmeester:

• De ringmeester draagt zijn mondmasker.
Keurmeester en secretariaat:

• De keurmeester draagt tijdens het keuren geen mondmasker, wel tijdens het bouwen.
• Het secretariaat hoeft geen mondmasker te dragen, wanneer zij zitten en 1,5 meter afstand
kunnen waarborgen.
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