COVID-19 PROTOCOL JURY LANGEBAAN (baanwedstrijden)

Jury
Uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd meldt ieder jurylid zich aan via aanmeldenjury@gmail.com.
Hierbij vermeld hij /zij datum wedstrijd – tijdsblok – taak – naam, email adres, telefoonnummer.
aanmeldenjury@gmail.com deze is alleen voor aanmelden, overige vragen worden niet beantwoord
op dit mail adres. Dus niet afmelden etc.
Deze gegevens worden na 14 dagen vernietigd.
Bij klachten van verkoudheid etc, kom je niet en zorg je zelf voor vervanger.

Trefpunt
Voor de aanvang van je jurytaken en ook bij het binnen gaan van trefpunt de handen desinfecteren.
Aan de buitenkant van het Trefpunt hangt een desinfectie dispenser.
In het trefpunt komen alleen de juryleden die daar op dat moment aanwezig dienen te zijn i v m
functie.
De keuken is alleen toegankelijk voor het ET-urylid om de finish ogen te pakken/opruimen, zo ook
voor de starter.
De overige juryleden zitten/staan tijdens de baanverzorging buiten bij het trefpunt op 1.5 meter
afstand van elkaar. Deze ruimte is gemarkeerd hierin komen alleen de juryleden.

Indeling jury
Scheidsrechter duidelijk zichtbaar voor trainers en afmeldingen
Indien gewenst, zelf apparatuur desinfecteren met de juiste middelen, na gebruik desinfecteren
Iedereen pakt z’n eigen spullen zoals startkar/pistool of ET-kastjes en zorgt zelf voor plaatsing en
opruimen
Boven in de jury ruimte
•
•
•

ET-bediende zit links vooraan (oude plek)
Speaker zit midden vooraan (oude plek)
Secretaris/schrijver zit op de plek achter de speaker (achter een kuch scherm

•

Systeembeheer zit beneden in de keuken

Jury buiten
•
•

Bel/ronde bord buiten en die bediend ook de lamp voor de start bij 500/1500/3000/5000
(afgezette plek)
Commissaris van vertrek staat buiten (afgezette plek)
Klokkers buiten op 1.5 afstand van elkaar (afgezette plek) Trek warme kleding/schoenen aan

De klokken liggen buiten op tafel bij trefpunt. Deze worden gedesinfecteerd door gebruiker.
Wedstrijdlijsten + schrijfplankje liggen hier ook en neem zelf een pen mee.
Na afloop leg je de lijsten met je naam erop en klok weer terug op tafel en desinfecteer je weer.
Starters
Starters de startverhoging kan i.v.m. de bruggen alleen rechtsom worden gereden, oude start
apparaat ligt in de bank in het “Trefpunt” nieuwe start apparaat staat onder de trap. In de kast onder
de trap komen de portofoons en de headset voor de starter, er komt een tweede headset bij voor als
we met twee starters werken, deze kan je losschroeven van het kastje. Voor elke starter is er een
hoesje voor om de microfoon. Na afloop startpistool en start spullen desinfecteren.

Wedstrijdleiders
Wedstrijdleiders dragen zorg dat regels welke zijn opgesteld worden opgevolgd, tafel buiten met
desinfecteer spullen, geen mensen in “Trefpunt”, jury op juiste plaatsen, zorg voor koffie in de pauze
(of vraagt dit aan een van de juryleden binnen) startlijsten en plankjes buiten op de tafel,
stopwatches op de tafel buiten.

Tijdens de wedstrijd
Tijdens de wedstrijd blijf je bij het trefpunt, bij verlaten afgezette gedeelte, bij terugkomst procedure
opnieuw handen desinfecteren.
Koffie/thee wordt geregeld door wedstrijdleider deze moet buiten op gedronken worden.
Starter staat op ruime afstand van rijders ivm luide startprocedure
Coaches alleen in het gemarkeerde Coachvak wanneer zijn/haar rijder moet rijden. Niet rechtstreeks
roepen richting een persoon.
Bij pupillen marathoncompetitie op zondagochtend, worden de caps met nummer
uitgedeeld/ingenomen vanaf een tafel op het middenterrein. Dit ook met 1.5 meter afstand.

Met inachtneming van deze regels kunnen we er een mooi seizoen van maken met z`n allen.
Commissie Langebaan

