Openstellingsprotocol Halmac per 15 oktober 2020

Het is van toepassing op de houders van een KNMV Startlicentie en/of KNMV Basis Sportlicentie,
welke woonachtig zijn in Nederland of uit landen die als veilig beschouwd worden.
Uitgangspunten:
➢
➢
➢
➢

Richtlijnen RIVM zijn te allen tijde leidend.
Beperk het reizen tot een minimum en ga naar het dichtstbijzijnde circuit.
Hygiëne van gebruikers staat voorop.
Tot nader order van toepassing op alle activiteiten georganiseerd op het circuit. De Halmac
draagt zorg voor de handhaving en naleving van de maatregelen.
➢ Strikte controle en handhaving is van essentieel belang om continuering te garanderen.
➢ Ter voorkoming van samenkomst van te grote groepen mensen worden maximaal 1
begeleider per rijder toegelaten tot de activiteiten.

KORTOM:
➢
➢
➢
➢

Vrije trainingen zijn voor iedereen toegestaan.
Er is een registratieplicht voor de vrije trainingen, vooraf aanmelden verplicht.
Er mag maximaal één begeleider mee.
Gehoor geven aan de strikte paddockindeling is een must.

Organisatie circuit
Halmac zal de volgende regels handhaven:
➢ De toegang en mogelijkheid tot training is uitsluitend op basis van voorinschrijving. (tot
zaterdagochtend 10.00 uur voorafgaande aan de betreffende training). Deelnemers krijgen
toegang tot het terrein op vertoon van een geldige licentie en identiteitsbewijs (vanaf 14
jaar)
➢ Er is doorlopend toezicht op toegang van mensen tot het terrein.
➢ Per rijder worden maximaal 1 begeleider toegelaten. Deze begeleider dient geregistreerd te
worden, op het bij de ingang ontvangen formulier. Dit lever je in bij melding aan het
secretariaat.
➢ Alle deelnemers dienen zich bij aankomst te (laten) melden bij het secretariaat en te betalen.
➢ Bij een centrale balie kunnen deelnemers voor uitsluitend pinbetalingen en vragen terecht.
De ruimte is dusdanig ingericht dat deelnemers altijd op minimaal 1,5m afstand van elkaar
staan, als wel de circuitmedewerker die achter het glas van de balie van het circuit werkzaam
is. Met duidelijk op de grond aangebrachte, zichtbare lijnen zal de 1,5m afstand worden
aangegeven. Tevens wordt een aan-en aflooproute aangegeven.
➢ Het doen van contante betalingen is niet mogelijk. Faciliteiten dienen per pin (zoveel als
mogelijk contactloos) betaald te worden
➢ De kantine is gesloten.
➢ Deelnemers zullen voor hun voertuig een plek op het rennerskwartier krijgen toegewezen.
Per voertuig zal een vrije oppervlakte van minimaal 60m² worden gereserveerd, welke
duidelijk is gemarkeerd.

