Competitie AKF 2020-2021 – extra informatie
Tijdens de ledenvergadering van 7 september 2020 is afgesproken dat we wel gaan starten met de
competitie. Corona is er nog steeds, we houden ons dus te allen tijde aan de RIVM maatregelen. We
vertrouwen erop dat ieder hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt.
Belangrijke punten:
• Heb je klachten? Blijf thuis!
• Was je handen vaak. Hoest/nies in je elleboog.
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
We gaan dit seizoen soepel om met de 3-persoonsregel maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat hier
misbruik van wordt gemaakt. Als we dit merken volgen sancties.
Ook als blijkt dat mensen zich bewust niet aan de maatregelen houden zullen we hier tegen optreden.
Als een team niet meedoet dan graag zo vroeg mogelijk afmelden! Zodra dit bekend is doorgeven maar
uiterlijk donderdagavond voor de wedstrijd. Natuurlijk kan het in geval van overmacht voorkomen dat het
pas op de zaterdag van de wedstrijd bekend is maar altijd geldt: stuur een bericht in de groepsapp als er
een team niet is! Dan is de tegenstander op de hoogte en weten we of er een neutrale schrijver
ingeschakeld moet worden of niet.
Vooraf aan de wedstrijd zal de indeling met daarop de starttijden worden gestuurd via mail en de
groepsapp. Deze indeling wordt ook op de website geplaatst. Ook de parcoursen en startplaatsen (met
adressen) worden vooraf verstuurd. De organiserende vereniging dient ervoor te zorgen dat de
plattegronden van de parcoursen en de adressen van de startplaatsen tijdig bij het wedstrijdbestuur binnen
zijn. Eventueel voorzien van een routebeschrijving (dit sturen we dan naar alle verenigingen).
Teamleden mogen bij elkaar in de auto. Door de overheid wordt geadviseerd een mondkapje te dragen.
Dit laten we aan de teams zelf over: overleg met elkaar of je dit wel of niet doet, dit is ieders eigen
verantwoording.
Op de wedstrijddag zitten mensen van het wedstrijdbestuur en de organiserende vereniging vooraf en na
de wedstrijd in/bij het café achter de tafel voor het uitdelen en innemen van de bordjes en het verwerken
van de uitslagen.
We vragen de organiserende vereniging voor de wedstrijd iemand achter tafel te zetten die zelf niet
meedoet, zodat deze aan alle teams de bordjes kan uitdelen (en dus kan controleren of alle teams zijn
geweest). Dit omdat ook de wedstrijdbestuursleden zelf deelnemen aan de wedstrijd. Als dit niet geregeld
kan worden, dit graag tijdig doorgeven, dan kan de AKF iets regelen. Na de wedstrijd wordt de uitslag
verwerkt, dan graag iemand achter tafel die samen met iemand van het wedstrijdbestuur de uitslagen kan
invoeren.
Het is de bedoeling dat een team max. 5 minuten voor de starttijd bij de start aanwezig is. Hiervoor moet
het bordje bij het café worden opgehaald. Een vertegenwoordiger van het team haalt dit af. We proberen
te voorkomen dat iedereen die een bordje ophaalt/inlevert zijn/haar contactgegevens bij het café moet
achterlaten. In overleg met de caféhouders (door de thuisspelende vereniging) zoeken we een plek waar
we kunnen zitten. Dit kan bij uitgifte/inname bordjes eventueel buiten zijn.

We werken wel met neutrale schrijvers. De thuisspelende vereniging zorgt hiervoor. Als dit voor de
vereniging een probleem is, geef dit dan op tijd aan, dan kunnen we iets regelen.
Een neutrale schrijver wordt ingezet als een team alleen moet gooien of als er 2 teams van dezelfde
vereniging tegen elkaar gooien (dit laatste altijd in overleg met de organiserende vereniging).
Vooraf is in principe bekend of de schrijvers wel/niet nodig zijn. Er dient altijd rekening gehouden te worden
met overmacht situaties waarin een team niet aanwezig is (in principe is dit via de groepsapp altijd
bekend).
We starten vanaf 13.00 uur. Er staat geen starter bij de start. We gaan ervan uit dat de teams dit zelf
kunnen regelen.
Tijdens de wedstrijd wordt er gezocht. Probeer ook tijdens het zoeken zoveel mogelijk afstand te houden.
Een tip: zorg ervoor dat de hark altijd vooraan is door een extra hark mee te nemen of door deze onderweg
steeds door te geven. Als er lang gezocht wordt kunnen de achterop komende teams voorbij. Overleg dit
altijd, stel eerst de vraag of je er langs kunt. Bij het passeren letten op de 1,5 meter afstand.
Na de wedstrijd levert een van de teamleden het bordje in bij de wedstrijdtafel in het café (eventueel ook
het bordje van de tegenstander; dit in overleg regelen).
De uitslagen worden direct na de wedstrijd verwerkt en verstuurd via app, mail en op de website geplaatst.
De 1e klasse gooit dit jaar apart vanaf een startplek. De 2e en 3e klasse starten vanaf de andere startplek
op hetzelfde parcours. De eerste wedstrijd start iedereen om 13.00 uur. Als blijkt dat de 1e klasse te snel
bij de 2e/3e klasse is, dan de volgende wedstrijd de start van de 1e klasse vanaf 13.15 uur.
De 4e/5e/6e klasse gooit op een kleiner parcours vanaf 1 startplek, dit is zoals het was.
Opmerkingen, verbeteringen, aanvullingen: als je tijdens de wedstrijd iets hoort of ziet, vermeld dit dan op
de achterkant van het wedstrijdformulier. Dan kunnen we er iets mee.

Het wedstrijdbestuur wenst iedereen een fijne, sportieve competitie toe. Ondanks alle maatregelen hopen
we er samen een goed seizoen van te maken.

