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Coronaregels NK Masters 

In het algemeen gelden de volgende richtlijnen en protocollen: 

• de richtlijnen zoals uitgevaardigd door de overheid; 

• Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet 

verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht. 

• Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  

 

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

– U krijgt alleen toegang na een negatieve gezondheidscheck. 

- Binnen het terrein geldt de 1.5m afstand regel. 

- U neemt een vaste zitplaats in. 1.5m Afstand op de tribunes betekent horizontaal 2 stoelen tussenruimte 

en verticaal 1 rij. 

 

– 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. 

 

–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. 

 

– De fotograferende/filmende media zijn verplicht om tijdens hun werk een mondkapje te dragen als zij niet 

de 1.5m kunnen handhaven.  


