Protocol ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus/COVID-19 tijdens
de autocrosswedstrijden op 4 oktober in Maurik en 11 oktober in Nuland
Publiek
Het evenement is niet toegankelijk voor publiek, ook niet voor publiek met lidmaatschapskaart,
tenzij men bij een van de opgegeven teamleden hoort
Deelnemers
Er kunnen maximaal 125 teams per dag registreren (vol = vol), minimale registratie van 100 teams
is nodig om de wedstrijden door te laten gaan
Ieder team moet zich voorafgaand aan de wedstrijden digitaal registreren en het inschrijfgeld over
maken. Je registratie is pas definitief als het desbetreffende bedrag is overgemaakt onder
vermelding van de naam van het evenement en jou naam.
Ieder team bestaat uit maximaal 4 personen, 1 deelnemer en 3 monteurs/helpers
Ieder team krijgt het aantal toegangsbewijzen toegestuurd zoals vooraf opgegeven, bijbestellen is
niet mogelijk. (Lidmaatschapskaart is geen toegangsbewijs)
De toegangsbewijzen worden per team geregistreerd, dit om fraude te voorkomen. De
toegangsbewijzen worden bij de toegangscontrole ingenomen.
Geen toegangsbewijs is geen toegang
Ieder team krijgt een vak van 15x7 meter
Alleen de coureur wordt met zijn voertuig met crossauto in het rennerskwartier toegelaten,
overige teamleden die apart met een auto komen moeten op het parkeerterrein voor bezoekers
parkeren
Bedrag inschrijfgeld voor leden € 75,- en voor niet leden € 100,- per evenement
Spelregels team
Iedereen die het evenemententerrein betreed levert bij de toegangscontrole een volledig ingevuld
triage(gezondheids)formulier in. Zonder ingevuld triageformulier wordt de toegang geweigerd.
Iedere dag dat je komt moet je een triageformulier inleveren
Ieder teamlid neemt zijn/haar eigen stoel mee
Zonder stoel/zitplaats mag je je niet in de publiekszone begeven
In de publiekszone worden plekken uitgezet.
Als men zich niet aan de voorschriften of aanwijzingen van de medewerkers van ACC Geffen houdt
krijgt men één waarschuwing, bij de tweede waarschuwing wordt het hele team van het
evenemententerrein verwijderd
Wedstrijd
De deelnemer moet met zijn deelnemend voertuig vóór 08.30 uur aanwezig zijn
Alle auto’s moeten tussen 08.00 uur en 09.30 uur bij de technische controle worden aangeboden
Het loopbriefje neemt de Technische Controle in
De deelnemerslijsten en startopstellingen komen in de KNAF app te staan
Er wordt met transponders gereden
Er is geen jury die meeschrijft, zorg dus dat je alles in orde hebt. Geen registratie = helaas geen
punten
Iedere manchewinnaar ontvangt een bos bloemen
Er is geen centrale prijsuitreiking. Na iedere finale ontvangen de eerste drie gefinishte deelnemers
een beker of prijzengeld en een bos bloemen, de nummers 4 en 5 ontvangen een beker of
prijzengeld.
Prijsuitreiking vindt plaats op de baan na de gereden finale.
Rennerskwartier
Iedereen dient in het rennerskwartier de aanwijzingen van de medewerkers van ACC Geffen op te
volgen
De opstelling in het rennerskwartier is steeds zo:
Bus met tent, bus met tent, enz.

Kom je met een auto met ambulance dan zet je crossauto hier niet achter maar ernaast
Loop altijd aan de rechterzijde van de paden van en naar de baan of de andere voorzieningen
Houd je aan de looproutes
Advies: gebruik op je teamplek mondkapjes
Je moet binnen anderhalf uur na de laatste finale het wedstrijdterrein verlaten
Houd bij de catering en toiletten anderhalve meter afstand
Algemeen
Er is geen jury die meeschrijft, zorg dat je transponder in orde is
Ben je verkouden of heb je koorts blijf dan thuis
Hoest en nies in je ellenboog
Houd buiten je teamplek tenminste anderhalve meter afstand
Dit protocol wordt afhankelijk van de afgekondigde maatregelen daar waar nodig is aangepast
ALLEEN ONDER DE HIERBOVEN GENOEMDE VOORWAARDEN WIL EN KAN HET BESTUUR VAN
ACC GEFFEN DEZE WEDSTRIJD ORGANISEREN. WIJ WILLEN NIET DE HELE DAG ALS POLITIEAGENT
OPTREDEN, HOUD JE DUS AAN DE REGELS EN VOORSCHRIFTEN

