COVID-19 Bepalingen
Nederlands Kampioenschap Baan
27 & 28 augustus 2021– Heerde
_____________________________________________________________________________
Algemeen
De organisatie volgt voor deze Nederlands Kampioenschappen de regels zoals opgesteld door het
RIVM en NOC*NSF. Deze zijn te vinden via de onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/regels-voorevenementen
Voor de NK marathon geldt dat alle aanwezigen één van de volgende zaken moet tonen bij de
ingang van het terrein om toegang te krijgen.
1. Een geldig vaccinatiebewijs – volledig gevaccineerd. De vaccinatie is in Nederland geldig 2 weken
na de laatste prik.
2. De uitslag van een negatieve (snel)test (24 uur geldig)
3. Een herstelbewijs
Voor de controle maakt de organisatie gebruik van de CoronaCheck app. Zorg er voor dat je een QR
code op je telefoon download. Voor instructies kijk op https://coronacheck.nl/nl/
Let op! Zonder een geldig bewijs is er geen toegang tot het wedstrijdterrein.
Testen voor Toegang
Het testen t.b.v. een negatief bewijs (optie 2) gaat via “Testen voor Toegang”. Dit is gratis, maar moet
zelf geregeld worden via de website Testen voor toegang – Laat je testen voor toegang. Kies op de
website “Maak een afspraak” als “Publiek bij sportwedstrijd”. Volg verder de instructies op de website
van “Testen voor Toegang”.
Indien je gebruik maakt van een (snel)test raden wij iedereen aan om op vrijdag zo laat mogelijk te
testen voor de wedstrijden. Op deze manier maak je de kans zo groot mogelijk om met ditzelfde
testbewijs op zaterdag toegang te verkrijgen. Als de 24 uur verlopen is zul je op zaterdag een nieuwe
test moeten inplannen via Testen voor Toegang.
Registratie
Bij de toegang tot het wedstrijdterrein zal gevraagd worden je te registreren. Houd hiervoor je telefoon
bij de hand zodat je de QR code kan scannen en je gegevens kan invullen.
• Toeschouwers
Toeschouwers zijn welkom op het wedstrijdterrein na het tonen van een geldig corona toegangsbewijs
zoals hierboven omschreven. Er geldt een maximum van 750 personen. De 1,5 meter afstand tot
elkaar komt te vervallen.
• Pers
Aanmelden via een mail naar René Bergmans – Persvoorlichter KNSB. rene@brandproposition.com

