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Dit protocol is opgesteld door de Survivalrun Bond Nederland (SBN) in overleg met Schipbeek
Survivalrun, Survivalrun Groningen, Thorrun Zwolle en U3RUN Nieuwehorne in de corona werkgroep
voor wedstrijdorganisaties.
Op 1 september start seizoen 2020/2021. Wij zetten ons er voor in om vanaf 1 september op een
veilige en verantwoorde wijze survivalruns te organiseren, binnen de dan geldende maatregelen van
de Rijksoverheid. Het uitgangspunt van het protocol is de veiligheid van deelnemers, toeschouwers
en vrijwilligers. Wij streven ernaar wedstrijdorganisaties (WO’s) handvatten te bieden om de
veiligheid en gezondheid van al deze betrokkenen zoveel als mogelijk te beschermen. Hierbij doen
wij een beroep op de flexibiliteit van de WO’s en alle stakeholders binnen de organisatie van een
survivalrun.
Het protocol is gebaseerd op het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF.

Uitgangspositie
Een ieder betrokken bij een survivalrun dient de maatregelen van de Rijksoverheid op te volgen:
• Gebruik je gezond verstand;
• Volg te allen tijde de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM;
• Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
• Ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen (behalve tijdens het sporten);
• Was vaak je handen;
• Schud geen handen;
• Vermijd drukte;
• Volg aanwijzingen van organisatie altijd op (looproutes en/of gegeven aanwijzingen).

Maatregelen voor wedstrijdorganisaties
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
Stem het protocol af met de gemeente voor de vergunningaanvraag dan wel de
meldingsplicht;
Stel ‘corona coördinatoren’ aan;
Stel iemand van de organisatie aan als verantwoordelijke voor het naleven van dit protocol;
Stel iemand van de organisatie aan als aanspreekpunt voor de gemeente en/of hulpdiensten;
Stem met de gemeente af hoe je de regels in en om het evenement handhaaft en
communiceert naar alle betrokkenen;
Bekijk wat het maximale aantal deelnemers van jouw survivalrun kan zijn met inachtneming
van de maatregelen;
Voor toeschouwers en publiek gelden maximum aantallen. Houd er rekening mee dat als
sporters en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd, zij meetellen als publiek,
tenzij ze de locatie verlaten;
Voor binnen geldt een maximum van 100 toeschouwers zonder reservering en
gezondheidscheck. Komen er meer dan 100 toeschouwers binnen, dan geldt voor iedereen
een reservering (registratie) en gezondheidscheck;
Zorg binnen ook voor het voldoen aan hygiëne- en ventilatievoorschriften en dat iedereen
vanaf 18 jaar of ouder 1,5 meter afstand kan houden;
Voor buiten geldt een maximum van 250 toeschouwers zonder reservering en
gezondheidscheck. Komen er meer dan 250 toeschouwers bijeen, dan geldt voor iedereen
een reservering (registratie) en gezondheidscheck. Deze 250 geldt voor één locatie, niet je
gehele parcours. Over de spreiding van het parcours kan het dus zo zijn dat er meer dan 250
toeschouwers gelijktijdig aanwezig zijn;
Zorg buiten ook voor het voldoen aan hygiënevoorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar of
ouder 1,5 meter afstand kan houden;
Hanteer meer ruimte en voldoende ventilatie in de medische voorzieningen;
Instrueer vrijwilligers/medewerkers over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige
manier het evenement mogelijk maken;
Informeer alle stakeholders regelmatig via bijvoorbeeld de website, nieuwsbrief en social
media;
Zorg voor duidelijke communicatie. Hang posters op de survivalrunlocatie over de
hygiëneregels en de te hanteren regels/looprichtingen.

Opbouw/voorbereiding
•
•

Werk in kleine teams van vaste samenstelling bij het opbouwen van het parcours en de
verdere voorbereiding;
Tref voorzorgsmaatregelen zodat de 1,5 meter geborgd kan worden.

Start/finish terrein
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg voor duidelijke routing;
Communiceer huisregels bij aankomstlocatie;
Stel ‘corona coördinatoren’ aan;
Faciliteer ontsmettingsmiddelen;
Communiceer naar deelnemers dat deze zich zo kort mogelijk ophouden op het start/finish
terrein, voor en na de survivalrun;
Zorg voor een logische doorstroming;
Beperk randactiviteiten (catering, kraampjes);
Zorg voor een ruim opgezet startvak;
Zorg voor voldoende toe- en uitgangen naar het start/finish terrein;
Voorkom dat deelnemers blijven hangen in het finishgebied na hun finish.

Inschrijving & shirtuitgifte
•
•
•
•

Zorg voor duidelijke routing, eenrichtingsverkeer;
Creëer een situatie waarbij vrijwilliger en deelnemer op 1,5 meter afstand aanmelding en
shirtuitgifte en kunnen afhandelen;
Stel een coördinator aan die de instroom een uitstroom van deelnemers begeleidt richting
aanmeldlocatie;
Zorg voor heldere 1,5 meter markeringen en houdt daarbij rekening met mogelijke
wachtrijen.

Parcours
•
•
•
•
•
•

Bespreek met de gemeente het gebruik van de openbare ruimte;
Zorg dat toeschouwers 1,5 meter afstand kunnen houden van sporters;
Houd rekening met ‘hindernis hot-spots’; zet hier zo nodig extra vrijwilligers in om 1,5 meter
bij toeschouwers te waarborgen;
Zorg dat vrijwilligers bij een verversingspost 1,5 meter afstand kunnen houden van sporters
en toeschouwers;
Lint hindernissen zo af dat toeschouwers de 1,5 meter afstand kunnen houden van sporters
en juryleden;
Lint een vak af waarin het jurylid zijn/haar werk kan doen, dit op 1,5 meter afstand van
sporters en collega-juryleden.

Vrijwilligers
•
•
•

Zorg dat de vrijwilligers vooraf op de hoogte zijn van de hygiënemaatregelen en huisregels;
Voorzie, waar nodig, vrijwilligers van persoonlijke beschermingsmiddelen;
Beperk het aantal vrijwilligers tot een veilig en verantwoord minimum.

Vervoer & logistiek
•
•
•
•

Adviseer deelnemers alleen naar de survivalrun te reizen;
Zorg voor een eenduidige routing van de parkeerplaats naar het start/finishterrein;
Werk met eenrichtingsverkeer van en naar het parkeerterrein;
Zorg voor spreiding in de routing.

Sanitaire voorzieningen
•
•
•
•
•
•

Adviseer deelnemers omgekleed aan te komen;
Hottubs zijn niet toegestaan;
Sanitaire voorzieningen zijn opengesteld. Voor 18 jaar en ouder geldt: houd 1,5 meter
afstand;
Werk, waar mogelijk, met privé sanitair: douchecabines en toiletunits;
Zorg voor heldere routing van en naar sanitaire voorzieningen;
Probeer vanaf sanitaire voorzieningen een directe route naar parkeergelegenheid te maken
om deelnemers zo snel mogelijk weer naar huis te krijgen.

Nazorg
•
•

Attendeer deelnemers en vrijwilligers erop dat zij zich bij eventuele klachten na afloop van
het evenement kunnen laten testen;
Verstuur een e-mail naar alle betrokkenen (deelnemers, vrijwilligers, partners) met een
gezondheidscheck.

Maatregelen voor deelnemers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Houd je aan de algemene veiligheids-en hygiënemaatregelen;
Houd met reizen naar de survivalrun rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de
Rijksoverheid;
Controleer op de website van de survivalrun welke maatregelen er gelden en hoe de routing
op het start/finishterrein er uit ziet;
Kom in sportkleding naar de survivalrun;
Kom zo kort mogelijk voor de start het startvak in;
Vermijd het spugen in de handen;
Volg altijd de aanwijzingen van vrijwilligers/de organisatie op;
Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek
contact hebt;
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél
1,5 meter afstand tot elkaar te houden, ook in de kleedkamers en in de kantines;
Verlaat zo snel mogelijk na de finish het finishterrein.

Maatregelen voor bezoekers
•
•
•
•
•

Houd je aan de algemene veiligheids-en hygiënemaatregelen;
Houd met reizen naar de survivalrun rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de
Rijksoverheid;
Controleer op de website van de survivalrun of er bezoekers welkom zijn en onder welke
voorwaarden;
Volg altijd de aanwijzingen van vrijwilligers/de organisatie op;
Is jouw bezoek niet noodzakelijk? Blijf dan thuis.

Maatregelen voor externe instanties/partijen
•
•
•

Houd je aan de algemene veiligheids-en hygiënemaatregelen;
Volg altijd de aanwijzingen van vrijwilligers/de organisatie op;
Beperk activiteiten tot het strikt noodzakelijke.

Versiebeheer
Dit document wordt aangepast naar aanleiding van nieuwe inzichten en veranderde
maatregelen. Voor de meest actuele versie, ga naar: www.survivalrunbond.nl/coronavirus
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