
Beste Schutters,

Namens Alliance heet ik jullie welkom op de oefenwedstrijd Free your Mind van 16 augustus
aanstaande, een van de twee oefenwedstrijden voor het komende NK dat op 12 en 13
september ook hier op deze schietbanen zal worden gehouden.

Deze wedstrijd kan doorgaan mits wij ons allemaal houden aan de op dit moment geldende
Coronaregels van het RVIM, NOC-NSF, NHB, Horeca en die van de Gemeente Breda voor
binnen- en buitensport.

Al deze Corona regels hebben nogal wat invloed op de gang van zaken tijdens deze
wedstrijd. Waar  jullie zo wie zo rekening mee moeten houden zijn de volgende vereisten:

1. Ben je ziek, verkouden of heb je andere ziekteverschijnselen, blijf dan thuis
2. Iedereen die het Sportpark betreedt en deelneemt aan de wedstrijd is zelf

verantwoordelijk voor het naleven van de algemeen gangbare coronaregels.
3. Ieder evenement ligt onder een vergrootglas, dus voorkom dat door het niet naleven

van de coronaregels de wedstrijd zou moeten worden gestaakt of afgeblazen.
4. Tijdens deze wedstrijd is er een corona coördinator waarbij je terecht kunt met

eventuele vragen of opmerkingen omtrent de coronamaatregelen.
5. Bij het inschrijven zal worden gevraagd of je de laatste 14 dagen ziek bent geweest,

of in contact bent geweest met coronapatiënten.
6. Wil je tijdens de wedstrijddag een consumptie gebruiken, verkrijgbaar in de schiethal,

geef dat dan bij het inschrijven door, dan heb je namelijk gereserveerd.
7. Als je een consumptie in de schiethal wilt kopen (koffie, thee, broodjes etc) dan moet

je in de schiethal een korte vragenlijst invullen. Deze lijst wordt door de GGD bij een
mogelijke besmetting binnen 14 dagen na de wedstrijd van 16 augustus 2020
opgevraagd  voor contact en brononderzoek. Vraagt de GGD niets op dan worden de
ingevulde gegevens uiterlijk 1 september aanstaande vernietigd. Als je deze
gegevens NIET wilt invullen dan wordt je de toegang tot de schiethal niet geweigerd
en kun je alsnog een consumptie bestellen.

8. Let op! Alle consumpties die in de schiethal worden gekocht MOETEN in de
schiethal, zittend op een stoel, worden genuttigd. Je mag dus niet met een
consumptie naar het schietterrein lopen !!

9. Hou zoveel mogelijk het eenrichtingverkeercircuit aan, om zo onnodige
contactmomenten te voorkomen.

10. In overleg met de Gemeente Breda is besloten dat deze wedstrijd niet openstaat voor
Belgische schutters uit de Provincie Antwerpen. Dit omdat in de provincie Antwerpen
nu  code Oranje van toepassing is. Belgische schutters die NIET woonachtig zijn in
de Provincie Antwerpen zijn gewoon welkom.

11. U dient zelf voor een tentje of parasol te zorgen. Normaliter verzorgt Alliance dit maar
een grote tent neerzetten valt onder de vereisten van de binnensport. Dan moet er
ten minste 1,5 meter afstand zijn tussen iedereen die onder het tentdoek plaatsneemt
en dan zouden we het hele schietterrein moeten overkappen.

12. Tijdens de wedstrijd dienen de schutters zelf de blazoenen te vervangen indien nodig
13. De schutters leveren zelf de schietbriefjes in bij de scoreverwerking op een nader aan

te geven plaats.

Als iedereen het bovenstaande in acht neemt dan kan het niet anders of dan hebben we op
16 augustus weer een mooie wedstrijd en goede generale repetitie voor het komende NK!

Met sportieve groet,

Marco Veld
wedstrijd coördinator Alliance


