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Dit protocol is een specificering op de gestelde eisen vanuit de Rijksoverheid* en de daaruit
volgende noodverordening. Dit protocol is een aanvulling op het protocol zoals opgesteld
door NOC*NSF. Alle voorgaande protocollen vervallen met publicatie van deze versie.
Daarnaast blijven alle MON reglementen onverminderd van toepassing.
Dit protocol is van toepassing op de houders van een MON-licentie (startlicentie,
trainingslicentie of dagpas) tijdens activiteiten op MON goedgekeurde circuits. Binnen dit
protocol zijn de volgende activiteiten toegestaan: Trainingen en wedstrijden.

Trainen is toegestaan voor alle licentiehouders, inclusief zijspancombinaties.
Wedstrijden zijn toegestaan onder de volgende voorwaarde:
-

Jeugdrijders / zijspancombinaties tot en met 17 jaar mogen deelnemen aan bondsen clubwedstrijden. Voor deze categorie gelden geen beperkingen voor wat betreft
lidmaatschap van een vereniging of afstand tot het circuit.

-

Rijders / zijspancombinaties vanaf 18 jaar mogen alleen deelnemen aan
clubwedstrijden onder de voorwaarde dat ze woonachtig zijn binnen een straal van 20
km van het circuit en lid zijn van de organiserende vereniging.

Uitgangspunten protocol:
•

Richtlijnen van het RIVM zijn te allen tijde leidend.

•

Hygiëne van gebruikers staat voorop.

•

Tot nader order van toepassing op alle activiteiten georganiseerd op het circuit. De
organisator van een activiteit zal de circuitexploitant assisteren bij de handhaving en
naleving van de maatregelen.

•

Ter voorkoming van samenkomst van grote groepen mensen worden
toeschouwers/bezoekers tot nader order niet toegelaten tot de activiteiten.

•

Strikte controle en handhaving is van essentieel belang om een succesvolle
implementatie van de code te garanderen.
*www.rijksoverheid.nl
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De volgende aanvullende eisen zijn tot nader order van kracht:
•

Alle deelnemers en begeleiders dienen zich te laten registreren. Dit mag bij
aankomst op het terrein, maar ook vooraf. Het kunnen tonen van een
identiteitsbewijs (vanaf 14 jaar) is verplicht.

•

Permanent toezicht is een verplichting tijdens alle trainingen. Dit toezicht moet
bestaan uit:

•

o

Toezicht op welke personen het gehele crossterrein betreden

o

Toezicht op welke rijders in het circuit/op de baan zijn

o

Toezicht op het naleven van de regels vanuit het RIVM

Voor aanmelding en vragen kunnen rijders terecht bij de centrale receptie. De ruimte
is dusdanig ingericht dat deelnemers altijd op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
staan, evenals van de circuitmedewerker die achter de balie van het circuit werkzaam
is. Met duidelijk op de grond aangebrachte, zichtbare lijnen zal de 1,5 meter afstand
worden aangegeven. Ter extra bescherming wordt een plexiglasscherm boven de
balie aangebracht. Alle betalingen dienen zoveel mogelijk met pin te geschieden.

•

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch
mondkapje te dragen in de binnenruimtes en op plekken waar 1,5 meter kortstondig
niet gewaarborgd kan worden. Denk daarbij aan de pitstraat, Parc Fermé etc.

•

Per deelnemer wordt maximaal 2 begeleiders toegelaten op het terrein.

•

Deelnemers zullen voor hun voertuig een plek op het rennerskwartier in de
buitenlucht krijgen toegewezen.

Inzet van vrijwilligers
Om circuit-activiteiten op een veilige en ordelijke manier te kunnen organiseren is de inzet
van verschillende officials en vrijwilligers noodzakelijk. Ook voor deze groep medewerkers
die, afhankelijk van de specifieke activiteit op het circuit worden ingezet, zijn richtlijnen
noodzakelijk die afwijken van reguliere procedures.
•

Alle officials dienen zich te registreren.

•

Officials/vrijwilligers komen niet bijeen in een gezamenlijke ruimte, maar ontvangen
dagelijks vooraf een schriftelijke briefing, waarbij zij op de hoogte zijn van de activiteit
die de volgende dag op het circuit zal plaatsvinden en welke aanvullende instructies
of maatregelen in acht genomen dienen te worden.

•

Materialen die gebruikt zijn, worden aan het einde van de dag gereinigd en
gedesinfecteerd.

•

Na het afhalen van portofoons, sleutels, vlaggen e.d. zullen officials direct naar hun
werkplek gaan. Er is geen centrale samenkomst.
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•

Binnen de post/positie houden de baanofficials zich aan de 1,5 meter afstand ten
opzichte van elkaar.

•

Bij werkzaamheden die een official langs de baan moet doen, zal altijd een minimale
onderlinge afstand van 1,5m worden aangehouden.

Medische eisen
Medische Teams dienen bij hun inzet de richtlijnen te volgen die zijn opgesteld door de
Medische Commissie van MON. Deze maatregelen zijn samen met de eisen wat betreft het
circuit, te vinden in dit document.

Handhaving
Succesvolle toepassing van de in dit protocol opgenomen maatregelen is alleen mogelijk
wanneer alle betrokken partijen zich volledig bewust zijn van de noodzaak van de getroffen
maatregelen en zich daar ook naar gedragen om deze op te volgen.
Duidelijke en heldere instructie voorafgaand aan activiteiten die op het circuit plaatsvinden is
daarom belangrijk. Deze instructies zullen voorafgaand per e-mail aan deelnemers worden
toegestuurd of ter plaatse worden verstrekt. Daarnaast zal ieder ander persoon die het terrein
betreedt een instructiedocument worden overhandigd. Op dit document worden alle
maatregelen nogmaals toegelicht.
Naast bovengenoemde zaken zal er doorlopend toezicht worden gehouden, zodat alle
medewerkers, deelnemers en eventuele aanwezige begeleiders zich aan de opgestelde regels
houden.

Mochten er vragen zijn over dit protocol, dan vernemen wij dit graag via een mail aan
info@mon.nl.
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