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Algemene kaders en uitgangspunten
De volgende algemene basisregels zijn nog steeds van kracht voor iedereen:
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Kijk op de website van de GGD of www.rijksoverheid.nl voor nadere informatie wanneer u
weer naar buiten mag en mag sporten;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Kijk op de website van de GGD of www.rijksoverheid.nl voor nadere informatie wanneer u weer
naar buiten mag en mag sporten;
ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
vermijd drukte;
was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
schud geen handen;
douche thuis en niet op de sportlocatie;
vermijd het aanraken van je gezicht;
kom niet te vroeg voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis;
draag een mondkapje waar dat verplicht is.

Specifieke kaders en uitgangspunten ONK Solo
Algemeen
• Zeilers hoeven tijdens de zeilwedstrijden onderling de 1,5 meter regel niet te hanteren. Na de
zeilwedstrijden (op de wal) is de 1,5 meter regel wel van toepassing.
• De KWS is niet verantwoordelijk indien op het Starteiland de 1,5 meter wordt overtreden. Daar is
iedereen zelf verantwoordelijk voor het hanteren en handhaven van de 1,5 meter regel.
• Voor de volgers van de wedstrijden is op het Starteiland aan de oever van het Sneekermeer een
publieksvak gerealiseerd. Hier wordt wél toezicht gehouden op de 1,5 meter regel.
• Alle aanwezigen worden met klem opgeroepen om zich te houden aan de 1,5 meter regel.
• Kom met zo weinig mogelijk mensen naar het Starteiland.
• Het Corona-protocol maakt onderdeel uit van de officiële aankondiging en wedstrijdbepalingen.
Dit betekent dat de jury straffen aan deelnemers kan opleggen indien het protocol niet wordt
nageleefd.

•

Voor café-restaurant It Foarunder gelden specifieke Coronamaatregelen. Iedereen wordt
opgeroepen zich aan de deze maatregelen te houden bij een bezoek aan It Foarunder.

Deelname en inschrijving
• Iedereen wordt opgeroepen zich via de website van de Soloklasse in te schrijven.
Pont de Sweagen
• Op de pont dient de 1,5 meter afstand te worden gehouden en instructies door de schipper te
worden opgevolgd.
Trailerhelling en kranen
• Deze faciliteiten kunnen gewoon worden gebruikt door de deelnemers.
• Deelnemers dienen de 1,5 meter regel op het terrein te hanteren en groepsvorming te
vermijden.
Optuigen van de boot
• Houd bij het optuigen van de zeilboot 1,5 meter afstand indien mogelijk.
Stallingsterrein, de Kûp en Roerkoning
• Op en rond het stallingsterrein en de Kûp dient 1,5 meter afstand te worden gehouden.
• De kleedkamers in de Roerkoning zijn geopend tijdens de zeilwedstrijden.
• De sportkantine in de Roerkoning is gesloten.
• De slaapgelegenheden in de Roerkoning mogen alleen worden gebruikt na voorafgaande
toestemming van het bestuur van de KWS.
• De sportkantine in de Roerkoning kan worden gebruikt als protest-/jurykamer. Hierdoor zijn we
in staat om tijdens de protestbehandeling de 1,5 meter regel na te leven.
Starttoren (wedstrijdcentrum)
• Toegang tot de starttoren is alleen toegestaan door dienstdoende vrijwilligers en bestuursleden
van de KWS.
• In de clubroom op de starttoren dienen de aanwezigen 1,5 meter afstand te houden.
• De starttoren dient voldoende te worden geventileerd.
• De loketten van de starttoren zijn voorzien van kuchschermen.
• Voor vrijwilligers zijn mondkapjes beschikbaar.
• Bij toegang van de starttoren dienen de handen te worden ontsmet.
Startschip
• Het startschip (bovendek) zal bemenst worden met maximaal 6 personen (wedstrijdleider,
schipper/tijdwaarneming, “notulist”, 2x vlaggenist en uitslagen).
• In het stuurhuis van het startschip zijn kuchschermen geplaatst.
• De bemanning van de rubberboten blijft zoveel mogelijk in de rubberboten. Bij aanwezigheid op
het startschip zullen ze buiten blijven op het achterdek of onderin het startschip. Ze komen niet
op het bovendek, om een te grote groep mensen op het bovendek te voorkomen.
• Alle vrijwilligers dienen zoveel mogelijk de 1,5 meter te hanteren.
• Voor vrijwilligers zijn mondkapjes beschikbaar.
• Op het startschip zijn middelen aanwezig om de handen te ontsmetten.

Rubberboten
• In de rubberboot zitten twee personen.
• Er dient in de rubberboten zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden.
• Aan de bemanning van de rubberboten worden mondkapjes ter beschikking gesteld aan degene
die daar prijs op stellen.
Protestbehandeling
Protestbehandelingen zullen niet in het wedstrijdcentrum van de KWS plaatsvinden, maar in de
Roerkoning om de 1,5 meter beter te kunnen waarborgen. Verder geldt het volgende voor
protestbehandelingen:
•
•
•
•
•
•
•

Partijen die betrokken zijn bij een protest dienen buiten de Roerkoning te wachten.
Partijen worden door het protest comité één voor één binnen geroepen via de reguliere ingang
aan de linker kant van de Roerkoning.
Het is verplicht om in de protestkamers een mondkapje te dragen en handen te
wassen/ontsmetten bij binnenkomst.
De modelbootjes die we voor een situatieschets gebruiken zullen na het gebruik worden
ontsmet.
Als uitgang zal de zijdeur aan de rechter kant van de Roerkoning worden gebruikt.
Tijdens de protestbehandeling zijn toehoorders niet toegestaan.
Alle instructies van het protest comité dienen door alle betrokken direct te worden opgevolgd.

Prijsuitreiking
• De huldiging van de Nederlands Kampioen zal – met inachtneming van de algemene
Coronamaatregelen – in de buitenlucht plaatsvinden.
Publiek/toeschouwers
• Publiek wordt met klem gevraagd om tijdens ONK Solo niet naar het Starteiland te komen.
• Indien mensen de wedstrijden willen bezichtigen, dan dient men zich te begeven naar de
hiervoor aangewezen publieksvakken. De publieksvakken zijn in onderstaande plattegrond
aangegeven.
• De vakken zijn door middel van een afzetlint aangegeven.
• Publiek/toeschouwers dienen in de vakken op het gras te zitten en minimaal 1,5 meter tot elkaar
te houden.
• Naleving van de richtlijnen en de looproutes zal worden gecontroleerd door vrijwilligers van de
KWS.

Vak 1

Toeschouwers vak 1

Uit

In

Het vak is 50 bij 6 meter en biedt zittend plaats aan circa 100 toeschouwers.
Tot slot
De veiligheid en gezondheid van zowel deelnemers als vrijwilligers staat voorop tijdens onze
wedstrijden. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor we dit niet goed kunnen waarborgen,
dan kan de wedstrijdleider, de KWS sectie Wedstrijdzeilen of het bestuur van de KWS besluiten de
zeilwedstrijden te annuleren.

