WEDSTRIJDPROTOCOL NK 2020
Maatregelen ter voorkoming van besmetting met COVID-19 virus.
Dit protocol is van toepassing op: organisatie, medewerkers, deelnemers en bezoekers van
het NK
Versie: 31 augustus 2020
Bij de uitwerking van dit document is gebruik gemaakt van de volgende informatie:
Rijksoverheid:
Veel gestelde vragen over het coronavirus en sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
FIE:
FIE outline of risk-mitigation requirements for national fencing federations and competition organizers
in the context of Covid-19
https://static.fie.org/uploads/24/123931-FIE%20outline%20risk-mitigation%20Covid-19%20ang.pdf
KNAS / NOC*NSF:
Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF vanaf 1 juli 2020
https://www.knas.nl/sites/www.knas.nl/files/KNAS%20Sportprotocol%20schermen%20v1%2001072
020_0.doc
Basisregels
• 1,5 meter afstand (voor iedereen naast de loper)
• Blijf thuis bij klachten (dit geldt voor scheidsrechters, DT, deelnemers, coaches, ouders en publiek).
Corona-functionaris
De organisatie van elk toernooi benoemt een “Corona-functionaris”. Deze functionaris houdt toezicht
op naleving van alle regels en is aanspreekpunt voor vragen. Bij voorkeur heeft deze functionaris geen
andere taken zodat hij volledig beschikbaar is. Hij is door zijn kleding (bijvoorbeeld een
veiligheidsvestje) voor iedereen duidelijk herkenbaar. Personen die weigeren de instructies van deze
functionaris op te volgen, kunnen uit de zaal en/of het complex verwijderd worden.
Iedereen van de organisatie, de wedstrijdleiding, scheidsrechters en EHBO’ers weten wie de
functionaris is, en hoe ze die kunnen bereiken. De Corona-Functionaris wordt ondersteund door
verschillende vrijwilligers.
Desinfectiepunten
Desinfectiepunten moeten beschikbaar zijn op de volgende locaties:
• Ingang van de accommodatie
• Inschrijftafel
• Elke loper (bij 2 lopers met 1 tafel is 1 punt genoeg)
• DT-ruimte
• Scheidsrechtersruimte
• Wapencontrole
• Toiletten
Toegang tot accommodatie
De volgende procedure is van toepassing:
1. Elke persoon (deelnemer, coach, medewerker, ouder of toeschouwer) die de accommodatie
in wil is verplicht om het formulier “gezondheidscheck” in te vullen. Hier wordt tevens naam
en telefoonnummer vermeld. Dit formulier wordt door de organisatie 14 dagen bewaard en
daarna vernietigd.
2. Als uit de antwoorden blijkt dat er een gering risico op besmetting is, krijgt deze persoon een
polsbandje uitgereikt waarmee hij toegang krijgt tot de accommodatie.
3. Alle deelnemers krijgen de Corona-maatregelen uitgereikt.
4. Ouders / bezoekers mogen niet in de schermhal. Dit om te voorkomen dat het te druk wordt
in de schermhal. Ouders / bezoekers kunnen plaatsnemen op de tribune. Wie niet tot 1
huishouden behoort moet daarbij 1,5 meter afstand houden.

Lopers
De lopers moeten zo liggen dat er voldoende ruimte is voor scheidsrechters / schermers om tussen de
lopers minimaal 1,5 meter afstand te houden.
Scheidsrechters
Voor scheidsrechters die dat willen, stelt de organisatie mondmaskers beschikbaar zodat zij veilig
binnen 1,5 meter afstand van de schermer kunnen komen, bijvoorbeeld bij de wapencontrole.
Scheidsrechters worden niet verplicht mondmaskers te dragen.
Scheidsrechters moeten erop toezien dat de volgende regels nageleefd worden:
• Coach en schermers houden tijdens de pauzes 1,5 meter afstand van elkaar
• Schreeuwen is als coronamaatregel tijdelijk niet toestaan. Als de schermer schreeuwt zal de
scheidsrechter een waarschuwing geven. Na een eerste waarschuwing kan hij een gele kaart
geven, bij herhaling een rode kaart. Zwarte kaart wordt alleen gegeven als het schreeuwen valt
onder onsportief gedrag (bijvoorbeeld: opzettelijk schreeuwen in het gezicht van de tegenstander
enzovoort)
• Na de partij geen handen schudden.
Coaches
Coaches moeten steeds de 1,5 meter afstand respecteren wanneer zij zelf geen schermmasker op
hebben. Ook zij moeten geforceerd stemgebruik / schreeuwen vermijden.
EHBO
Voor EHBO’ers die dat willen, stelt de organisatie mondmaskers beschikbaar zodat zij veilig binnen 1,5
meter afstand van de schermer kunnen komen om eerste hulp te verlenen. EHBO’ers worden niet
verplicht mondmaskers dragen.
Inschrijftafel
De locatie van de inschrijftafel moet zo zijn dat de deelnemers die zich komen inschrijven 1,5 meter
afstand kunnen houden van elkaar en van de mensen achter de inschrijftafel.
Wapencontrole
De wapencontrole is zo ingericht dat de deelnemers en wapencontroleurs 1,5 meter afstand kunnen
houden. Daarnaast moeten de wapencontroleurs onderling ook 1,5 meter afstand kunnen bewaren.
Schermers
Deelnemers komen naar het toernooi met gewassen schermkleding. Maskers kunnen eventueel
gedesinfecteerd worden met desinfectiespray. Schermers mogen geen materialen (inclusief bidons)
met elkaar uitwisselen indien ze niet tot 1 huishouden behoren.
Na de partij is het niet toegestaan handen te schudden met tegenstander en scheidsrechter. Maak in
plaats daarvan gewoon een saluut.
Buiten de schermpiste moeten alle schermers 1,5 meter afstand houden van andere personen.
Publiek
Het publiek moet op de tribune blijven en steeds de 1,5 meter afstand respecteren en volgt de
eventuele aanwijzingen op van de Corona-functionaris en aangewezen vrijwilligers.
Als er een dringende reden is om naar de zaal te gaan, overleg dan met de Corona-functionaris; als die
niet beschikbaar is, beslist het wedstrijdbureau.
Tot slot
De organisatie behoudt zicht het recht voor om na overleg met de Corona functionaris ter plaatse
nieuwe maatregelen te treffen indien bovenstaande maatregelen niet toereikend zijn voor het
waarborgen van de veiligheid van alle aanwezigen.

