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Dit protocol voor de loopsporttrainingen  overlapt voor een groot deel het protocol 
baantrainingen van GAC. 
De verschillen hebben betrekking op 2 punten: 
 verschil tussen trainen binnen de eigen sportaccommodatie en trainen in de 

openbare ruimte; 
 verschil in leeftijd; loopsporttrainingen zijn alleen voor personen van 18 jaar en 

ouder. 
 
Loopsport bij GAC omvat hardlopen, bootcamp, (sportief) wandelen en Nordiccen. 
Deze activiteiten vinden alleen plaats in de openbare ruimte. 
 
Dit protocol is tot stand gekomen in afstemming met Atletiekunie, gemeente en GAC 
bestuur. Het algemene protocol “Verantwoord Sporten” van NOC*NSF heeft als basis 
gefungeerd. 
 
Doel is een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de GAC 
loopsportactiviteiten (activiteiten in de openbare ruimten). Social distancing vormt de 
basis: zorgen voor een veilige afstand van ten minste 1,5 meter ten opzichte van 
mede atleten en mede gebruikers van de openbare ruimten en zorgen dat er geen 
fysiek contact plaatsvindt. Daarnaast worden aanvullende hygiënemaatregelen 
getroffen en wordt de atletenstroom strak gereguleerd. 
 
We vragen alle betrokkenen de richtlijnen uit dit protocol strak op te volgen in het 
belang van de volksgezondheid. 
 
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 
 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts. 
 Houd tenminste 1,5 meter (beter is nog wat meer tijdens het sporten) afstand van 

iedere andere persoon buiten jouw huishouden.  
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de 
atleet weer sporten.  

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus 
(COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog 
ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 Ga voordat je naar de training gaat thuis naar het toilet. 
 Was thuis, voorafgaand aan de training, je handen met zeep of desinfectans, 

minimaal 20 seconden. 
 Was thuis, na afloop van de training, je handen met zeep of desinfectans. 
 Vermijd het aanraken van je gezicht. 
 Schud geen handen. 
 Vermijd fysiek contact met mede atleten en de trainer(s). 
 Wanneer trainers bij een atleet vaak moeten ingrijpen op naleving van het 

protocol en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer 
besluiten om de atleet de toegang tot de training te ontzeggen. 
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Maatregelen voor atleten  
 De sportaccommodatie van GAC is, behalve voor de Bootcamp training, niet 

toegankelijk voor de Loopsport atleten. 
 De in- en uitgang naar de baan is verplaatst naar één plek: de poort van de 

fietsenstalling.  
 De fietsenstalling kan niet gebruikt worden voor het stallen van fietsen. 
 Kom in sportkleding naar de training. De kleedkamers van de club zijn gesloten 

en douchen is niet toegestaan. 
 Er wordt gelopen in groepen van maximaal 10 personen (inclusief trainer). Is jouw 

groep groter, dan moet er gesplitst worden (bij meer dan 1 trainer op de groep) of 
splitsen naar trainingsmoment. Als splitsen niet mogelijk is zal er aan deelnemers 
gevraagd moeten worden om niet mee te gaan.  

 Om groepsvorming en drukte te vermijden worden de trainingen niet bij GAC 
gestart, maar op een per training, per groep aangewezen startplek en -tijd. 

 Deze startplek en -tijd ligt vast en hier mag niet van afgeweken worden 
behoudens na overleg met de Loopsportcommissie. 

 Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat. 
 Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden. 
 Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de startplek van de training. 
 Kom zoveel mogelijk op de fiets. 
 Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op. 
 Houd tenminste 1,5 meter afstand tot de andere atleten en de trainer(s).  
 Vermijd fysiek contact met je mede atleten en trainer(s). 
 Gebruik alleen je eigen drinkfles(sen) om uit te drinken. 
 Om de grootte van de groepen te kunnen handhaven geef je uiterlijk de dag 

voorafgaand aan een training aan de trainer door of je wel of niet aanwezig zult 
zijn. 

 
Maatregelen voor trainers  
 Houd tenminste 1,5 meter afstand ten opzichte van alle atleten en mede-trainers. 
 Vermijd fysiek contact met je atleten. 
 Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie. 
 Wees als trainer uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig. 
 Zorg voor een veilige ontvangst en vertrek van je atleten.  
 Maak met je groep voor de start van de training afspraken over hoe je tenminste 

1,5 meter afstand houdt tot elkaar en tot de andere gebruikers van de openbare 
ruimte. 

 Help de atleten om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan 
wanneer dat niet gebeurt. 

 Laat alleen leden toe tot de training. 
 Het voor Corona aangepaste reanimatie protocol is van toepassing. 
 Wanneer je bij een atleet vaak moeten ingrijpen op naleving van het protocol en 

daardoor de veiligheid niet kan garanderen, dan mag je besluiten om de atleet de 
toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te ontzeggen. Neem deze 
maatregel uitsluitend ná overleg met de coördinator. 

 
Loopsportcommissie 


