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 Raad van Beheer,  wedstrijd 15 augustus 2020  
 
  

 Corona Protocol KC Amsterdam  
 
1. Algemene Regels  
•  Deelnemers komen zo veel mogelijk alleen, wil er toch iemand mee komen welke niet 

deelneemt aan de klasse waarin hij of zij loopt, dan is dit alleen mogelijk na overleg. Deze 
supporters dienen zich op de dag zelf ook te registreren.  

•  Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen  
•  Hebben mensen uit jouw omgeving klachten: blijf thuis  
•  Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen (uitzondering tijdens het 

sporten)  
•  Was vaak je handen  
•  Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen!  

•  Vermijd drukte  
•  Schud geen handen  
 
2. Looproutes  
• Houd je te allen tijde aan de aangegeven looproutes.  
 
3. Tenten en tuintjes  
• Rondom de ring alleen tenten mogelijk waar aangegeven. Tuintjes zijn hier niet toegestaan.  
• Tenten met tuintjes kunnen op het aangegeven veld geplaatst worden.  
 
4. Openingssecretariaat  
• Er is geen openingssecretariaat. Je mag je startnummer zelf thuis opschrijven en bij je dragen  
 
5. Verkennen  
• Het verkennen vindt plaats in kleine groepjes van maximaal 20 personen 
• Het dragen van een mondkapje is verstandig, maar niet verplicht  
• Tijdens het verkennen blijf je lopen. Stilstaan is niet toegestaan!  
• Overleg: eventueel buiten het parcours (en houdt hierbij 1.5 meter afstand)  
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6. Start/Finish  
• Kom niet te vroeg naar de start  
• Blijf na de finish niet hangen  
• Geef elkaar de ruimte bij zowel de start en de finish  
• Houdt altijd minimaal 1.5 meter afstand  
 
 
7. Meten honden  
•  Zowel de geleider, de keurmeester/persoon van de meetcommissie en degene die de    

administratie doet draagt een mondkapje  
• De geleider plaatst de hond op de aangewezen plaats en houdt vervolgens zoveel mogelijk   

afstand van de keurmeester/persoon van de meetcommissie die de meting uitvoert  
 
8. Toiletten  
• De toiletten zullen met grote regelmaat gepoetst worden  
• Houdt de toiletten schoon!  
• Houdt voldoende afstand  
 
Na afloop van jouw klasse/graad ga je naar huis. Het is niet toegestaan te blijven kijken naar een 
andere klasse/graad als je daar niet aan deelneemt of vrijwilliger bent. 
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