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KNAF-CPOINT 
PROTOCOL 

KARTTRAININGEN 
KARTBANEN 2020 

COVID-19 
 

Als gevolg van het Covid-19 virus is door KNAF en 
Cpoint gezamenlijk geïnvesteerd op een protocol voor 
kart-trainingsdagen op kartbanen aangesloten bij de 
KNAF. Zowel voor de groepen tot 18 jaar als voor de 
topsport aangewezen categorieën met leeftijden van 

18+ jaar.                                                                                                                                                                           

Het KNAF-Cpoint 
Protocol Kartbanen 
2020 Covid-19 dient 
ter aanvulling op het 
door NOC*NSF 
opgestelde protocol. 
Het is de aanzet tot 
een identieke 
handelswijze door 
alle bij de KNAF 
aangesloten 
kartbanen, teneinde 
een eenduidig 
protocol te hanteren 
tijdens 
karttrainingsdagen. 
Een aanvullend 
reglement, dat als 
aanvulling op/ 
vervanging van al  
bestaande 
baanvoorschriften 
kan dienen.  
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Inleiding 
De Covid-19 problematiek en de daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen nopen sportbonden, 
kartbanen en organisatoren tot het (deels)herorganiseren van hun evenementen. Als KNAF en Cpoint  
nemen wij hierin een duidelijke stellingname, die variabel dient te zijn om aan te kunnen sluiten bij 
door de overheid bekendgemaakte maatregelen. Het KNAF-Cpoint Protocol Kartbanen 2020 Covid-19 
dient ter aanvulling op het door NOC*NSF opgestelde protocol. Het is de aanzet tot een identieke 
handelswijze door alle bij de KNAF aangesloten kartbanen, teneinde een eenduidig protocol te 
hanteren tijdens karttrainingsdagen. Een aanvullend reglement, dat als aanvulling op/ vervanging 
van al  bestaande baanvoorschriften kan dienen. De doelstelling is om een zo veilig mogelijke 
entourage en omgeving te creëren voor alle betrokkenen en aanwezigen bij de kartrainingen. Hierbij 
staat de borging van gezondheid en veiligheid centraal. De karttrainingen kunnen eind april worden 
hervat. Let wel, de ogen zijn op “kwatta” gericht. Een algemene sluiting omdat door onzorgvuldigheid 
op een kartbaan mensen met Covid-19 worden besmet zou desastreus zijn voor onze sport en 
wedstrijden. Helemaal te voorkomen zal het nooit zijn, maar we zijn van mening dat door dit protocol 
juist te hanteren de kans op besmetting wel danig wordt gereduceerd.  
1. Algemeen 

1. Personen, welke een ziekteverschijnsel hebben dat overeenkomt met de symptomen van 
Covid-19, dan wel > 38 graden koorts hebben, dienen zelf de (maatschappelijke) 
verantwoordelijkheid te nemen om thuis te blijven en niet te verschijnen op het evenement. 
Dit is tevens een verplichting welke vanuit de overheid is opgelegd! 

2. Personen die desondanks geen gehoor geven aan lid 1, en achteraf blijkt dat zij desondanks 
toch verschijnen, worden bij de KNAF aangemeld, waarna gemeenschappelijke sancties zullen 
volgen, in ieder geval bestaande uit het intrekken van de licentie, indien afgegeven door de 
KNAF en informeren van buitenlandse ASN’s ingeval van buitenlandse rijders. 

3. Deze voorschriften zijn van toepassing op alle tot de kartbanen - waar de onderhavige 
evenementen worden georganiseerd - behorende terreinen.  

4. Voorschriften zijn bindend voor alle deelnemers, begeleiders en monteurs aan de 
karttrainingen.  

3. Toegelaten personen 
Uitsluitend de volgende personen worden toegelaten tot het terrein: 
1. Rijders. 
2. Teameigenaren (per team maximaal 1 persoon per vier rijders). 
3. Monteurs (per rijder maximaal 1 persoon). 
4. Per minderjarige rijder (maximaal één wettige vertegenwoordiger dan wel via volmacht 

aangewezen persoon). 
Bijzonderheden 

1. Afhankelijk van de grootte van de paddock, wordt per circuit per trainingsdag een maximum 
aantal rijders toegelaten. 

2. Inschrijving via de kanalen van de betreffende kartclub of kartbaan. 
3. Er worden behoudens de toegelaten personen, werknemers van de banen en medewerkers 

van de organisatie/KNAF geen personen toegelaten tot het terrein van de kartbaan. Er wordt 
derhalve GEEN publiek toegelaten tot de terreinen. 

4. Toegelaten personen dienen gedurende het gehele evenement het aan hun toegewezen 
deelnemerspasje dan wel polsbandje zichtbaar te dragen. 

5. Wanneer aan personen (verdere)deelname aan het evenement wordt ontzegd, kan er geen 
beroep worden gedaan op een (gedeeltelijke)restitutie van het inschrijfgeld. 

6. Wanneer een evenement ter plaatse vanwege overmacht alsnog wordt geannuleerd, kan er 
geen beroep worden gedaan op een (gedeeltelijke)restitutie van het inschrijfgeld. 
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4. Gezondheidsvoorschriften 
 

1. Mondkapjes 
a) Alle tot het terrein toegelaten personen wordt geadviseerd gedurende 
het verblijf op het terrein een mondkapje te dragen.  
b) De aanwezigen blijven in basis zelf altijd verantwoordelijk voor het 
hebben en dragen van een geschikt mondkapje. Echter, mocht de 
organisator/baaneigenaar dit noodzakelijk achten dan kan hij het gebruik 
van mondkapjes verplicht stellen. 

 
2. Voorhoofd thermometer.  

Bij twijfel kan de de organisatie met behulp van een voorhoofd thermometer: 
a) Alle aanwezigen zijn desgevraagd verplicht om medewerking te verlenen aan 
een (lichaams)temperatuur-meting via deze thermometer.  
b) Deze kan uitgevoerd worden op ieder willekeurig tijdstip en op iedere 
willekeurige plaats op het terrein. 
c)  De uitslagen van deze metingen zijn bepalend voor het eventueel nemen van 
verdere vervolgacties/stappen richting deze personen.  
d) De uitslagen zijn bindend en zijn niet voor contra-expertise vatbaar.  
e) Indien er een meting > 38 graden gemeten zal worden dan zal de betreffende 
persoon uitgesloten worden van verdere deelname aan het evenement.  
f) Aanvullend kan de organisatie bepalen (maar is dit niet verplicht) om het 
dienstdoend medisch personeel, welke op locatie aanwezig is, in te schakelen.  
g) De persoon waarbij de verhoging van > 38 graden is vastgesteld dient - om 
eventuele overdracht van een besmetting te voorkomen - het terrein direct te 
verlaten. 

Concreet: de toegang tot het (volledige) terrein zal hiermee ontzegd worden.  
 

3. Ontsmettingsgel  
a) In de bij de kartbaan in gebruik zijnde ruimtes worden flacons met 
desinfecterende handgel (pompmechanisme) en ontsmettingsdoekjes ter 
beschikking gesteld. Hierdoor zal u in de gelegenheid worden gesteld, om 
voor en na het bezoek aan onze ruimtes uw handen te reinigen.  
b) U bent verplicht om voor het betreden van onze ruimtes gebruik te 
maken van deze middelen.  
 

4. 1,5 meter regel 
a) De door de overheid ingestelde 1,5 meter regel is van toepassing voor 
een ieder ouder dan 13 jaar. 
b) Aanwezigen dienen deze regel te eerbiedigen.  
c) Bij het niet naleven hiervan behoudt de organisatie zich het recht voor 
om deze personen de toegang tot het terrein te ontzeggen.   

 
5. Het is niet toegestaan om met meer dan drie personen samen te zijn; rijder, wettige 

vertegenwoordiger en monteur.  
6. De bewegingsvrijheid op het terrein wordt beperkt tot de eigen (team)tent en contact met 

teamleden. Waarmee wordt bedoeld, dat aanwezigen niet met andere individuele personen 
(en bij aanwezige teams met personen van andere teams ) samen kunnen komen. 
Kortom het gezellig elkaar ontmoeten en keuvelen is er helaas voorlopig niet bij. 
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7. Éénrichtingsverkeer in de paddock en naar en van de kartbaan wordt ingesteld, zodat we 
elkaar zo weinig mogelijk tegenkomen, “ontmoeten”.  

8. Teams en inrichting tenten 
a) Tenten dienen op minimaal 3 meter afstand van elkaar te worden geplaatst op de daarvoor 

aangewezen paddock/terreinen. 
b) Maximaal twee zijkanten van tenten mogen met tentdoek worden bedekt, de rest moet open 

zijn ten behoeve van natuurlijke ventilatie. 
c) Binnen de tenten dient er minimaal 3 meter ruimte te zijn tussen de daarin aanwezige karts. 
d) Iedere rijder met kart wordt beschouwd als een “zelfstandige unit” waarbinnen de 

bewegingsvrijheid wordt beperkt. 
Kortom, ook binnen de tenten is het door elkaar lopen en elkaar bezoeken uit den boze en 
dient de 1,5 meter afstand in acht te worden genomen. 

9. Tenten gesloten en verlaten terrein: vanaf een half uur na afloop van de trainingsdag dienen 
de tenten te zijn afgebroken en dienen de aanwezigen het terrein te verlaten.  
 

5. Veiligheidsregel voertuigen 
1. Het is op het gehele terrein verboden om met voertuigen rond te rijden. Dit geldt voor ALLE 

voertuigen, dus ook fietsen, steps en al dan niet gemotoriseerde skateboards. (logischerwijs is 
dit niet van toepassing voor de karts tijdens trainingen op de baan😊😊) 
Hiermee willen we voorkomen dat aanwezigen hierdoor onbedoeld te dicht bij elkaar komen. 

6. Horeca en sanitaire voorzieningen 
1. Horeca en restaurant blijven gesloten. 
2. Douches blijven gesloten. 
3. Voorgestaan wordt om toiletten alleen te openen, indien een zeker aantal ontsmettingen per 

dag kan worden gegarandeerd door de kartbaaneigenaar. 

7. Tribunes en monteursbruggen 
1. De tribunes worden opengesteld. De regels omtrent maximaal drie personen bij elkaar en dan 

uitsluitend een combinatie van rijder-monteur-begeleider-teameigenaar is van toepassing, 
met inachtneming van de 1,5 meter regel. Dus ook hier zal er geen mix van personen buiten 
de rijdersunits om worden getolereerd. 

2. De monteursbruggen, voor zover aanwezig, zullen worden gesloten. “Te dichtbij contacten” 
liggen hier voor de hand en dienen voorkomen te worden. 

 
8. Secretariaat 
Uitgangspunt voor het secretariaat is om het aantal persoonlijke contacten tot een minimum te 
beperken en om bij contact de veiligheid en gezondheid voor u en onze medewerkers te waarborgen. 

a. De inschrijving geschiedt via de kanalen van de kartbanen of organisator van de training.  
b. Eventuele vragen dienen middels het hiervoor bestemde telefoonnummer gesteld te worden.  

9. Briefing 

a. Er zal geen briefing gegeven worden op de kartbaan. 
b. De eventueel van toepassing zijnde briefing wordt op de internetsite van betreffende 

kartbaan geplaatst. Vragen kunt u per email indienen. 

12. Opstelplaats 
Alleen toegang voor rijder, monteur en één teameigenaar per vier rijders. Ook hier is sowieso de 1,5 
meter regel van toepassing. 
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