Inhoudsopgave
Geen inhoudsopgavegegevens gevonden.

CPOINT PROTOCOL
COVID-19 KARTDAGEN
2021
Als gevolg van het Covid-19 virus worden er een
aantal wijzigingen en aanvullingen aangebracht op de
Wedstrijd Reglementen van de door Cpoint
georganiseerde kartdagen Nederlands
Kampioenschap Huurkarts NKH, Tillotson T4 Series
Netherlands/Tillotson Free, GK4 Kart Series (GK4),
IAME SERIES NETHERLANDS/NK IAME, BEKC
Endurance Karting 4Teams

Inleiding

Het “Cpoint Protocol
Covid-19 Kartdagen
2021” is een
bijzonder en
aanvullend
reglement, dat van
toepassing is op alle
door haar
georganiseerde
kartdagen.
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Inleiding
De Covid-19 problematiek en de daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen noopten sportbonden,
kartbanen en organisatoren tot het (deels)herorganiseren van hun kartdagen. Als organisatie nemen
wij hierin een duidelijke stellingname, die in de komende tijd variabel dient te zijn om aan te kunnen
blijven sluiten bij door de overheid(-heden) bekendgemaakte maatregelen. Het “Cpoint Protocol
Covid-19 Kartdagen 2021” is een bijzonder en aanvullend reglement, dat van toepassing is op alle
door haar georganiseerde kartdagen. Daar waar de in dit protocol opgenomen bepalingen afwijken
van het voor betreffend kampioenschap vastgestelde reglement(en) of eventueel aanvullende regels,
zijn de bepalingen in dit protocol van toepassing en maatgevend. De doelstelling is om met in
achtneming van de (op dat moment) geldende overheidsregels een zo veilig mogelijke entourage en
omgeving te creëren voor alle betrokkenen en aanwezigen bij onze kartdagen. Hierbij staat de
borging van gezondheid en veiligheid centraal.
Wij behouden ons het recht voor om regels “ad hoc” te wijzigen dan wel in te voeren, indien er zich
een situatie voordoet die of niet al is omschreven of die een wijziging behoeft. Dit zal geschieden naar
inzicht van de organisatie op basis van door de overheid bekendgemaakte besluiten en op de
kartbanen geldende regels. Uiteraard met als doelstelling de veiligheid en gezondheid van een ieder
te bevorderen. Dit zal zoveel als mogelijk bekend worden gemaakt via de Aankondiging en/of Social
media.
1. Algemeen
1. Houdt u zich aub aan de door de overheid kenbaar gemaakte maatregelen;
a) Houd 1,5 meter afstand tot personen buiten uw huishouding; uitzondering voor
kinderen t/n 12 jaar.
b) Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
c) Ga voordat u naar het event vertrekt thuis naar het toilet;
d) Was thuis uw handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
e) Douche thuis en niet op de kartbaan;
f) Vermijd het aanraken van uw gezicht;
g) Schud geen handen;
h) Indien u bent gevaccineerd tegen Corona wordt u verzocht uw Registratiekaart
coronavaccinatie mee te nemen naar de kartdag.
2. Personen die een ziekteverschijnsel hebben dat overeenkomt met de symptomen van Covid19, dan wel > 38 graden koorts hebben, dienen zelf de (maatschappelijke)
verantwoordelijkheid te nemen om thuis te blijven en niet te verschijnen op de kartdag.
3. Personen die desondanks geen gehoor geven aan lid 2, en achteraf blijkt dat zij toch zijn
verschenen, worden bij de KNAF en betreffende ASN aangemeld, waarna gemeenschappelijke
sancties volgen.
4. Deze voorschriften zijn van toepassing op alle tot de kartbanen - waar de onderhavige
kartdagen worden georganiseerd - behorende terreinen.
5. Voorschriften zijn bindend voor alle tot de terreinen toegelaten personen, in ieder geval op
straffe van uitsluiting van de betreffende kartdagen, dan wel resterend deel van het seizoen.
6. Bij uitsluiting van een rijder zal de straf DQ voor het gehele event worden opgelegd.
7. Iedere aanwezige wordt individueel verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld voor de
naleving van de in dit protocol gestelde voorschriften.
2. Seizoen en wedstrijddagen
1. Met inachtneming van de Nederlandse- en Belgische overheidsregels gaan we met ingang
van 1 april 2021 weer wedstrijden organiseren. We maken de start met al geplande
wedstrijden.
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2. We doen er alles aan om een volledig seizoen te organiseren, waardoor we de mogelijkheid
open houden om het seizoen te verlengen tot in 2022.
3. De mogelijkheid wordt open gehouden om de klassen in een wedstrijdweekeinde evenredig te
verdelen over twee wedstrijddagen, waardoor het aantal aanwezige personen per
wedstrijddag sterk zal worden gereduceerd.
4. De mogelijkheid wordt open gehouden om twee volledige wedstrijddagen in een enkel
weekeinde te organiseren.
3. Toegelaten personen
Uitsluitend de volgende personen worden toegelaten tot het terrein:
1. Geregistreerde, aan de kartdag deelnemende rijders.
2. Per rijder maximaal drie extra personen (begeleider en technisch personeel).
3. Teameigenaren (per team maximaal 1 persoon per vier rijders).
Bijzonderheden
1. Er worden behoudens de toegelaten personen, werknemers van de banen en medewerkers
van de organisatie GEEN personen toegelaten tot het terrein van de kartbaan. Er wordt
derhalve GEEN publiek toegelaten tot de terreinen.
2. Rijders, teameigenaren en monteurs dienen gedurende de gehele kartdag het aan hun
toegewezen deelnemerspasje zichtbaar te dragen.
3. Toegelaten personen worden door de rijder per email bij de organisatie bekendgemaakt en
op een controlelijst geplaatst. Lijsten als downloads op GK4 site; Toegang paddock rijdersouders-team- en datamanagers.
4. Wanneer aan personen (verdere)deelname aan de kartdag(en) wordt ontzegd, kan er geen
beroep worden gedaan op een (gedeeltelijke)restitutie van het inschrijfgeld.
5. Wanneer een kartdag(en) ter plaatse vanwege overmacht alsnog wordt geannuleerd, kan er
geen beroep worden gedaan op een (gedeeltelijke)restitutie van het inschrijfgeld.
4. Gezondheidsvoorschriften
1. Mondkapjes

a)
Het dragen van een mondkapje is voor de tot het terrein toegelaten
personen verplicht op alle openbare plaatsen, zoals paddock, opstelplaats,
parc-fermé, technische controle, horeca, toiletten, tribunes.
b)
De organisatie is in het bezit van (een gelimiteerd aantal)
mondkapjes. U kunt mondkapjes, tegen betaling aan de organisatie,
afnemen. Hierbij dient u rekening te houden dat wij als organisatie
afhankelijk zijn van de hoeveelheden welke wij geleverd kunnen krijgen. Hierbij zullen
de organisatie en haar medewerkers altijd voorrang krijgen.
c) De aanwezigen blijven in basis zelf altijd verantwoordelijk voor het hebben en dragen
van een geschikt mondkapje.

2. Voorhoofd thermometer
a)
De organisatie is in het bezit van een voorhoofd thermometer. Bij
twijfel is het volgende van toepassing:
a)
Alle aanwezigen zijn desgevraagd verplicht om medewerking te
verlenen aan een (lichaams)temperatuurmeting via deze thermometer.
b)
Deze kan uitgevoerd worden op ieder willekeurig tijdstip en op iedere
willekeurige plaats op het terrein.
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c) De uitslagen van deze metingen zijn bepalend voor het eventueel nemen van
verdere vervolgacties/stappen richting deze personen.
d) De uitslagen zijn bindend en zijn niet voor contra-expertise vatbaar.
e) Indien er een meting > 38 graden gemeten zal worden dan zal de betreffende
persoon uitgesloten worden van verdere deelname aan de kartdag.
f) Aanvullend kan de organisatie bepalen (maar is dit niet verplicht) om het
dienstdoend medisch personeel, welke op locatie aanwezig is, in te schakelen.
g) De personen waarbij een gemeten waarde van > 38 graden is vastgesteld
dienen - om eventuele overdracht van een besmetting te voorkomen - het terrein
direct te verlaten. Concreet: de toegang tot het (volledige) terrein zal hiermee
ontzegd worden.
3. Sneltests

De medische hulpverlening bij de wedstrijden wordt in Nederland verzorgd
door de KNAF erkende organisatie Top Medical Team Zwolle. TMT is
bevoegd om sneltest Covid-19 af te nemen en zal deze in voldoende mate
bij zich hebben, zodat u bij twijfel een sneltest af kunt laten nemen. De
kosten voor u bedragen € 20,00 per sneltest.
In België worden deze verzorgd door of vanwege de betreffende Kartbaan.

4. Ontsmettingsgel en desinfecterende middelen
a) In de bij de organisatie in gebruik zijnde ruimtes worden een
ontsmettingszuil en ontsmettingsdoekjes ter beschikking gesteld.
Hierdoor zult u in de gelegenheid worden gesteld, om voor en na het
bezoek aan onze ruimtes uw handen te reinigen.
b) U bent verplicht om voor het betreden van onze ruimtes gebruik te
maken van deze middelen.
c) Teameigenaren en rijders zijn verantwoordelijk om hun eigen
omgeving zoals tent en unit in ruime mate te voorzien van desinfecterende handgel en
ontsmettingsvloeistof/ontsmettingsdoekjes.
5. 1,5 meter regel – “Social Distancing”
a)
De door de overheid ingestelde 1,5 meter regel is van toepassing.
b)
Aanwezigen dienen deze regel te eerbiedigen.
c)
Bij het niet naleven hiervan behoudt de organisatie zich het recht voor
om deze personen de toegang tot het terrein te ontzeggen.
6. Het is zowel in de tenten als daarbuiten niet toegestaan om met meer dan vijf personen
samen te zijn; rijder met maximaal drie extra personen, waaronder inbegrepen maximaal 1
monteur.
7. Éénrichtingsverkeer in de paddock en naar en van de opstelplaats en parc-fermé wordt
ingesteld, zodat we elkaar zo weinig mogelijk tegenkomen, “ontmoeten”.
8. Teams en (inrichting) tenten
a) Tenten dienen op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te worden geplaatst.
b) Maximaal twee zijkanten van tenten mogen met tentdoek worden bedekt, de rest moet
open zijn ten behoeve van natuurlijke ventilatie.
c) Binnen de tenten dient er minimaal 1,5 meter ruimte te zijn tussen de daarin aanwezige
karts.
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d) Iedere rijder met kart wordt beschouwd als een “zelfstandige unit” waarbinnen de
bewegingsvrijheid wordt beperkt. Kortom, ook binnen de tenten dient de 1,5 meter
afstand in acht te worden genomen.
e) Tenten gesloten en verlaten van het terrein: vanaf een half uur na afloop van de
trainingen op zaterdag en de prijsuitreikingen op zaterdag en/of zondag dienen de tenten
te worden gesloten en dienen de aanwezigen het terrein te verlaten.
5. Veiligheidsregel voertuigen
1. Het is op het gehele terrein verboden om met voertuigen rond te rijden. Dit geldt voor ALLE
voertuigen, dus ook fietsen, steps en al dan niet gemotoriseerde skateboards. (logischerwijs is
dit niet van toepassing voor de kart tijdens races op de baan😊😊)
Hiermee willen we voorkomen dat aanwezigen onbedoeld te dicht bij elkaar komen.
2. Er zal extra toezicht zijn op de regel betreffende het verbod op overnachten buiten de
aangewezen campingplaatsen om en het plaatsen van privé voertuigen op het terrein buiten
de aangewezen parkeerterreinen.
6. Horeca en sanitaire voorzieningen
1. Met de eigenaren van de kartbanen worden afspraken gemaakt die passen binnen de
voorschriften van zowel de Nederlandse als Belgische overheden.
2. Betreffende de horeca en sanitaire voorzieningen en douches worden de regels van de
kartbanen in acht genomen .
7. Tribunes en monteursbruggen
1. De tribunes worden opengesteld. De regels omtrent maximaal de hiervoor genoemde vier
personen bij elkaar is van toepassing, met inachtneming van de 1,5 meter regel. Er dient te
worden gezeten en niet gestaan op de tribunes.
2. De kartbanen nemen de beslissing betreffende openstelling van aanwezige
monteursbruggen.
8. Secretariaat
Uitgangspunt voor het secretariaat is om het aantal persoonlijke contacten tot een minimum te
beperken en om bij contact de veiligheid en gezondheid voor u en onze medewerkers te waarborgen.
a) De inschrijving vindt plaats op de in de aankondiging voorziene wijze.
b) De licenties worden mede via de deelnemerslijsten gecontroleerd bij de KNAF en RACB.
c) Contante betalingen: deze blijven mogelijk, uitsluitend op aanvraag en overeenkomstig de
regel dat het te betalen bedrag gepast aangeleverd dient te worden in een gesloten
enveloppe.
d) Vragen, protesten: er wordt in een mailbox voorzien aan het secretariaat. Vragen en
protesten lopen uitsluitend via deze mailbox. Vermeld a.u.b. bij uw vraag/protest uw
telefoonnummer en zorg dat u bereikbaar bent!!
e) Wanneer er een één op één overleg nodig is, zal betreffende rijder(s)/persoon hiervoor
telefonisch dan wel via een medewerker worden uitgenodigd.
f) Uitnodigingen door organisatie: deze vinden zoals gewoonlijk plaats via de omroepinstallatie
dan wel persoonlijk bericht door een medewerker van de organisatie.
g) Er worden, ten behoeve van deze één op één contacten, tafels ingericht welke zijn voorzien
van kunststofschermen. Ook hier dient de veiligheid te worden gewaarborgd.
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h) De uitgifte van huurtransponders wordt gedaan via de daartoe speciaal ingerichte balie in
het secretariaat op het van tevoren bekendgemaakte tijdstip. Ook hier is vanzelfsprekend de
1,5 meter bepaling van toepassing.
9. Briefing
a) Er zal geen briefing gegeven worden in een “gezamenlijke” ruimte.
b) De briefing wordt u per email toegezonden en zal als document op de betreffende
internetsites worden geplaatst.
c) Vragen betreffende de aangeleverde briefing kunt u per email indienen, dan wel in het
wedstrijdweekeinde via de brievenbus aanleveren.
10. Prijsuitreiking
a) Er worden geen (gezamenlijke) prijsuitreikingen georganiseerd.
b) Op basis van de gepubliceerde einduitslagen kunnen alléén de prijswinnaars hun trofeeën
afhalen in de daarvoor speciaal ingerichte ruimte.
c) Waarbij ook voor de KID’s natuurlijk hun trofeetje zal worden gereserveerd.
11. Technische controles
De technische controles zullen anders worden ingericht. We trachten rijen met wachtenden te
voorkomen. Ook hier is sowieso de 1,5 meter regel van toepassing. Bericht hierover volgt in de
aankondigingen.
12. Opstelplaats
Alleen toegang voor rijder, monteur en één teameigenaar per vier rijders in betreffende klasse.
Ook hier is sowieso de 1,5 meter regel van toepassing.
13. Extra bepaling BEKC
Er worden bij de rijderswissels uitsluitend de twee betreffende rijders, een monteur en één
begeleider tot de wisselplaats toegelaten. Ook hier is de 1,5 meter regel van toepassing.
14. Extra bepalingen NKH
1. Uitsluitend de volgende deelnemers en begeleiders worden toegelaten tot de locatie:
a) Rijders
b) Per rijder maximaal twee extra personen, met voor de klasse Tillotson T4 als extra
maximaal 1 monteur.
2. Met de kartbaaneigenaren worden afspraken gemaakt over de opstelling van de tafels
waaraan deelnemers kunnen plaatsnemen.
3. Het wordt niet togestaan om “gemixt” aan één tafel plaats te nemen. Dus geen rijders en hun
begeleiders gemixt met andere rijders en begeleiders binnen 1,5 meter.
Afwijking hierop indien het niet mogelijk is om kleinere tafels te gebruiken en er lange tafels
zijn geplaatst. In dit geval ook uitsluitend rijders/begeleiders apart met minimaal 1,5 meter
afstand tot andere rijders/begeleiders.
4. Tassen etc. in uw eigen voertuigen laten dan wel opbergen.
5. Aankleden/omkleden: van thuis uit overall aan en ook hier de 1,5 meter regel eerbiedigen.
6. Zorg voor de 1,5 meter afstand bij het wegen en het betreden van de racebaan
(instappen/uitstappen).
7. Het secretariaat is niet toegankelijk voor deelnemers en begeleiders. Ook hier uitsluitend
contact via de geplaatste mailbox.
8. Inschrijving en weging met een afstand 1,5 meter.
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9. Publicatiebord: de bijzonderheden kunnen hier bekeken worden.
a) Mogelijk ten overvloede; niet met anderen samen aan het bord, rustig even wachten.
b) Papier niet aanraken, fotografeer de bijzonderheden die voor u van belang zijn.
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