Beste deelnemer pistemeeting van AC Staden ,
We zijn blij date we onze 8ste pistemeeting van zaterdag 26‐Jun‐21 kunnen laten doorgaan. Echter jullie
aandacht voor volgende punten:








De start is voorzien om 14h, we vragen alle deelnemers om tijdig aanwezig te zijn en zich aan te
melden aan de stand van de aanwezigheden (tafel ter hoogte van het tuinhuis aan de piste),
respecteer hier de afstandsregels. Wie nog zijn groen nummer niet heeft ontvangen kan die ook
hier afhalen.
Voor allen wie reeds in bezit is van een groen nummer: VERGEET HET NIET !
Zorg dat je borstnummer goed zichtbaar is vastgemaakt. (voorzie eventueel spelden)
Respecteer spikes max 6 mm
Er is voldoende parking aan het SWOK (Ooststraat 4 a, 8840 Staden)
Uitslagen komen op de website van AC Staden/Vrije Sporters ten laatste tegen 28 juni

CORONAMAATREGELEN
















Voor dit sportevent beschikt AC Staden over een goedgekeurde CERM‐aanvraag.
Sporters, supporters en medewerkers met ziektesymptomen zoals grieperig gevoel, koorts, hoest,
kortademigheid, neusloop en ongewone vermoeidheid komen niet sporten en kunnen de toegang
tot de infrastructuur geweigerd worden .
Er mag publiek aanwezig zijn tot 400 personen, dit zal voor ons event zeker geen probleem
vormen, registratie bij aankomst is sterk aanbevolen dit voor eventuele contact tracing nadien.
Het gebruik van douches of kleedkamers zijn verboden.
Het delen van sportmateriaal is toegelaten, maar het voorzichtigheidsprincipe moet hier
toegepast worden. Regelmatig reinigen of ontsmetten van gedeeld materiaal is noodzakelijk (na
elke opwarming of categorie).
Persoonlijke benodigdheden (bidons, handdoeken, ...) worden gemarkeerd en strikt persoonlijk
gehouden.
We voorzien voldoende handgels en reingigingsmateriaal, gebuik ze !
Alles gaat door in de open lucht op de piste zelf.
Hou waar mogelijk altijd rekening met de 1,5 meter‐regel tussen elke persoon of tussen
verschillende gezelschappen van huisgenoten of sportgroepen.
Mondmaskers zijn verplicht voor publiek en medewerkers bij outdoor sportevenementen. Ook de
sporter draagt een mondmasker als hij niet actief sport. Deze verplichting geldt niet voor jongeren
tot en met 12 jaar.
Aanwezigheid van EHBO team.
Drank en braadworst wordt aangeboden tegen een democratische prijs volgens de covid
regelgeving van de horeca.

Voor verdere vragen hieromtrent kan men steeds terecht bij de covid‐coördinator: Vanessa
Vanthourenhout of bij iemand van het bestuur AC Staden of bij Francky van de federatie, spreek ons
gerust aan.

Met sportieve groeten en tot 26 juni aan de atletiekpiste De Wankaarde (Ooststraat 4 a ‐ Bruggestraat 51,
Staden)

