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Coronaregels NK Masters 

In het algemeen gelden de volgende richtlijnen en protocollen: 

• de richtlijnen zoals uitgevaardigd door het RIVM; 

• het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF (v16); 

• het protocol Verantwoorde Atletieksport van de Atletiekunie (15092020);  

• het protocol Baanwedstrijden van de Atletiekunie (25082020 voorlopig). 

De protocollen zijn te downloaden van de website van de AtletiekUnie. 

In het bijzonder betekent dit de onderstaande toepassing voor het NK Masters: 

– U krijgt alleen toegang na een negatieve gezondheidscheck. 
- U neemt een vaste zitplaats in. 1.5m Afstand op de tribunes betekent horizontaal 2 stoelen tussenruimte en 
verticaal 1 rij. De voorste rij wordt niet gebruikt ivm. het looppad. 
 
- De maatregelen zoals die overal gelden, gelden ook hier. Ben je ziek, blijf dan thuis. Houd anderhalve meter 
afstand, tenzij je tot hetzelfde huishouden behoort. Was regelmatig je handen. Hoest en nies in je elleboog.. 
 
 – Let op: de anderhalve meter regel geldt ook tijdens en rond het NK Masters! De enige uitzondering is tijdens 
de wedstrijd en alleen als het niet anders kan. Dat betekent dat tijdens de warming-up en de cooling-down en 
bij alle werp- en springonderdelen afstand moet worden gehouden tot anderen. Alleen tijdens de 
looponderdelen en bij het afstellen van de startblokken, mag je dichterbij andere atleten komen.  
 
– De rondbaan en het middenterrein zijn alleen toegankelijk voor atleten en vrijwilligers die daar voor hun 
onderdeel of functie moeten zijn! Alle coaches, publiek et cetera blijft buiten de hekken. Warmlopen is 
toegestaan op het warming-up terrein. 
 
– Zingen, schreeuwen et cetera is niet de bedoeling. Houd hier dus rekening mee bij het aanmoedigen of 
instrueren van atleten! Hardlopers hebben soms ook de gewoonte hun keel of neus te legen op een manier die 
voor rondvliegende druppeltjes zorgt. Normaal hoort dat erbij, nu niet. 
 
–Toiletten en kleedkamers zijn beperkt beschikbaar, dus kom zoveel mogelijk in sportkleding naar de baan en 
douche thuis omdat de capaciteit zeer gering is. 
 
– Om medegebruik van werpmateriaal te voorkomen wordt het gebruik van eigen meegebracht werpmateriaal 
aanbevolen. Opmerking: Eigen wedstrijdmateriaal kan alleen met toestemming van de eigenaar door andere 
atleten worden gebruikt. 
 
 – Volgens protocol hoeft werpmateriaal tussen de worpen door niet perse te worden ontsmet. 
Schoonmaakmateriaal zal echter aanwezig zijn bij ieder onderdeel. Atleten die daar prijs op stellen, kunnen 
dus zelf het werpmateriaal reinigen. 
 
– De kantine is alleen geopend voor de uitgifte van dranken en voorverpakte snacks. Deze moeten elders (op 
de tribune) worden genuttigd. Er staat een  foodtrucks bij het stadion.  
 
– De Corona verantwoordelijke en Corona Stewards zijn herkenbaar aan groen-gele hesjes. Spreek hen aan bij 
vragen. Zij zijn er om te helpen om de wedstrijd op een verantwoorde manier te kunnen uitvoeren. 
 
– Omdat de fotograferende/filmende media vanwege haar functie niet altijd de 1.5m kunnen handhaven zijn 

zij verplicht om tijdens hun werk een mondkapje te dragen. 


