Protocol voor de weekendcross van ACC Geffen op 18 + 19 september 2021 te
Rosmalen
Geen publiek
Het evenement is niet toegankelijk voor publiek, ook niet voor leden met een lidmaatschapskaart.
Een lidmaatschapskaart is dit seizoen geen toegangsbewijs.

Deelnemers
Er kunnen zich maximaal 150 deelnemers per dag registreren (vol = vol), minimale registratie van
100 deelnemers is nodig om de wedstrijden door te laten gaan.
Ieder deelnemer moet zich vóór 15 september 2021 via de website van ACC Geffen digitaal
registreren en het inschrijfgeld betalen (= betalen via het winkelwagentje op onze site). Je
registratie is pas definitief als het inschrijfgeld is ontvangen. Op de wedstrijddagen registreren is
niet mogelijk.
Het inschrijfgeld bedraagt voor:
• Leden: voor 1 dag € 100,00 en voor 2 dagen € 150,00, inclusief 4 toegangstickets p/d
• Niet leden: voor 1 dag € 125,00 en voor 2 dagen € 175,00, inclusief 4 toegangstickets p/d
Kinderen tot 12 jaar hebben geen toegangsticket nodig.
Iedere deelnemer kan 4 extra toegangstickets bestellen in de week voorafgaande van de
wedstrijd. De deelnemer ontvangt hierover ter zijner tijd extra informatie.
Als de wedstrijd niet doorgaat wordt het inschrijfgeld en het geld van de eventueel extra bestelde
toegangstickets teruggestort
Overnachten is toegestaan.

Toegang
De toegangstickets en triageformulier worden in de week voor de wedstrijd via de mail aan de
inschrijver toegestuurd. Het triageformulier moet iedereen die het terrein op gaat invullen. Vul het
formulier alvast in zodat je dat niet alsnog bij de kassa hoeft te doen om onnodig oponthoud te
voorkomen.
Toegang is mogelijk op de volgende momenten:
• Vrijdag : tussen 15.00 en 23.00 uur;
• Zaterdag : tussen 06.00 en 10.00 uur;
• Zondag : tussen 06.00 en 10.00 uur.
Bij de entree blijft de bestuurder van het voertuig zitten, alle passagiers stappen uit en laten hun
coronatoegangsbewijs, toegangstickets en ID zien aan de medewerkers bij de entree. Hier lever je
ook het ingevulde triageformulier in.
Zorg er dus voor dat je alles klaar hebt liggen, en wat is alles:
•
Coronatoegangsbewijs (QR code), zonder Coronatoegangsbewijs geen toegang;
•
Identiteitsbewijs;
•
Toegangsticket, zonder ticket geen toegang;
•
Ingevuld triageformulier (zat bij de mail met de tickets).
Na het scannen van je toegangsticket ontvang je een toegangsbandje en kun je de toegangsticket
niet meer gebruiken.
IS EEN CORONATOEGANGSBEWIJS VERPLICHT?
Om toegang te krijgen tot de weekendcross Rosmalen is het noodzakelijk dat elke bezoeker een
geldig Coronatoegangsbewijs kan laten zien. Dit kan met een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of

recent negatieve test via Testen voor Toegang (24 uur voor aanvang). Voor internationale
bezoekers geldt dat zij toegang krijgen met een Digitaal Corona Certificaat of via Testen voor
Toegang.
Wanneer je jouw negatieve testuitslag ontvangt als e-mail, zit daar een unieke code bij. Met deze
code kun je in de CoronaCheck-app of via www.coronacheck.nl jouw testuitslag omzetten naar een
coronatoegangsbewijs in de vorm van een QR-code. Je laat vervolgens jouw QR-code in de
CoronaCheck-app of via je geprinte coronatoegangsbewijs scannen bij de ingang. Is je QR-code
geldig? Dan mag je naar binnen.
Meer informatie vind je op www.coronacheck.nl. Neem voor verdere vragen contact op met de
CoronaCheck Helpdesk via 0800-1421 of helpdesk@coronacheck.nl. De helpdesk is bereikbaar van
maandag t/m zondag van 08.00 tot 20.00 uur.
Let op internationale bezoekers!
Het DCC is 72 uur geldig en voor toegang moet je 24 uur van te voren in het bezit zijn van een
negatieve testuitslag. Heb je een DCC verkregen met een negatieve reistest, dan kan het zijn dat je
je als internationaal bezoeker opnieuw moet laten testen in Nederland.
Let op!!! Als je het terrein verlaat en je wilt er weer op dan moet je in het bezit zijn van een
geldig Coronatoegangsbewijs.
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zoals, de coronatoegangsbewijzen en negatieve testresultaten
kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn. In de praktijk blijkt dat het virus ons sneller in kan halen
dan we denken. Daarom vragen/verzoeken we jullie om zoveel mogelijk de Coronamaatregelen in
acht te nemen/houden, houd afstand, heb respect voor elkaar en houd rekening met elkaar. Laat
het niet zover komen dat we in moeten grijpen. Om in crosstermen te spreken; zorg ervoor dat de
witte vlag niet verandert in rood of nog erger in zwart. Laten we het goede voorbeeld geven zodat
er geen besmettingen ontstaan. We rekenen op jullie!!!
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.

Wedstrijddag
De deelnemer moet met zijn deelnemend voertuig op zaterdag en zondag vóór 08.00 uur
aanwezig zijn.
Alle auto’s moeten tussen 07.30 uur en 09.00 uur bij de technische controle worden aangeboden.
Zorg ervoor dat je kleding en je auto aan het reglement van 2021 voldoen. Let hierop!!!
Het loopbriefje moet je vóór 09.15 uur in de medewerkerstent inleveren bij de inschrijftafel, hier
heeft ook de licentiecontrole plaats.
De deelnemerslijsten en startopstellingen krijgt iedereen via de KNAF-app toegestuurd. Zorg dat je
de juiste versie hebt geïnstalleerd.
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. De prijsuitreiking heeft plaats op de baan direct na afloop van de
betreffende finale 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.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zijn er of bekers of is er prijzengeld.

Rennerskwartier
Iedereen moet de aanwijzingen van de medewerkers van ACC Geffen strikt opvolgen
Iedere deelnemer krijgt een plaats in het rennerskwartier toegewezen

Algemeen
•
•
•

Ben je verkouden of heb je koorts blijf dan thuis
Hoest en nies in je elle boog
Houd rekening met elkaar

Het lidmaatschap van 2021 wordt één op één overgezet naar 2022. Dit is alleen van toepassing als
de contributie van 2020 of 2021 is voldaan
Dit protocol wordt afhankelijk van de op het moment geldende maatregelen daar waar nodig
aangepast
ALLEEN ONDER DE HIERBOVEN GENOEMDE VOORWAARDEN MAG EN KAN HET BESTUUR VAN
ACC GEFFEN DEZE WEDSTRIJDEN ORGANISEREN. WIJ WILLEN NIET DE HELE DAG ALS
POLITIEAGENT OPTREDEN, HOUD JE DUS AAN DE REGELS EN VOORSCHRIFTEN

