Corona maatregelen Dogsurvival run Ede (evenement met doorstroming)
Starten anders dan anders, 1,5 METER is de NORM.
Om groepsvorming te voorkomen en goede doorstroming te creëren, heeft de organisatie de
volgende maatregelen genomen!



















Iedereen heeft een starttijd met het daarbij behorende nummer.
Zorg zelf dat je nummer GOED zichtbaar plaatst met een watervaste stift op
je hand/arm, stiften zijn op diverse plaatsen aanwezig, beter nog, doe het zelf thuis!
NIET zichtbaar voor de organisatie heeft gevolgen voor de tijdregistratie.
Gele linten voor je hond worden NIET verstrekt, zorg hier zelf voor.
Niet eerder dan 15 minuten van te voren aanwezig zijn.
Kleedkamers/douches zijn gesloten!
Zorg ervoor dat je de hygiëneregels in acht neemt.
Volg de aangegeven looproutes.
De nummers worden omgeroepen, meldt je dan bij de START boog.
De starttijden liggen uit elkaar voor de verschillende categorieën, dit om
zo min mogelijk met anderen in contact te komen.
o Atleten 2 minuten
o Open klasse 1 minuut
o Recreanten 1 minuut
o Koppels 1 minuut
o Groepen 3 minuten
Er is GEEN prijsuitreiking, uitslagen worden op de website bekend gemaakt.
Heb je gewonnen dan wordt de prijs je toegestuurd.
Ga alstublieft na jouw gelopen run weer huiswaarts, geef een ander ruimte.
Loop je als koppel of groep, let op de 1,5 meter. De organisatie is ook verantwoordelijk dat
dit gehandhaafd wordt, helaas zijn wij genoodzaakt om je te diskwalificeren als men zich hier
niet aan houdt.
Bezoekers/toeschouwers dienen achter de hekken/linten te blijven en uiteraard op 1,5 meter
afstand van elkaar. Blijf niet hangen, ga alstublieft na je support richting huis.
Luidkeels aanmoedigen is niet toegestaan
Volg ten alle tijden de adviezen op van de organisatie.
Door deze maatregelen kunnen wij ons aan de maximale groepsgrootte houden voor een
evenement.

Ps deelnemers: geef bovenstaande belangrijke informatie door aan je supporters/toeschouwers.

