BAANREGLEMENT (*)

-

REGLEMENT - BIJLAGE COVID-19 V2

De huidige bijlage omvat de bijzondere bepalingen in het kader van de
COVID-19 maatregelen en is een aanvulling op het bestaande
baanreglement zoals dat tot op vandaag al van toepassing is.
De Covid-19 pandemie en de richtlijnen die door de verschillende instanties in dit kader worden
uitgevaardigd, verplichten ons om extra maatregelen op te leggen om onze sport zo veilig mogelijk te
kunnen beoefenen. Uiteraard blijven de algemeen geldende richtlijnen van de overheid onverminderd
van toepassing. De maatregelen die hierna opgesomd worden, zijn een aanvulling op deze richtlijnen
en van toepassing op iedereen die zich op de terreinen van Karting Genk bevindt. Alle rijders en
begeleiders die zich op de terreinen van Karting Genk begeven, verklaren zich expliciet akkoord met de
toepassing van deze regels.
Mogen wij met aandrang vragen dat iedereen deze regels respecteert, met het nodige gezond verstand
en burgerzin! Deze maatregelen kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Raadpleeg daarom ook
regelmatig onze website voor updates.

Algemene basisregels
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Blijf thuis, zeker als je ziek bent of symptomen vertoont.
Was vaak je handen met water en zeep.
Hou minstens 1,5 meter afstand.
Beperk je fysieke sociale contacten.
Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een vuilnisbak.
Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.

Voor meer info : https://www.info-coronavirus.be/nl/
Het niet respecteren van de regels in deze bijlage zal leiden tot administratieve sancties, gaande van
geldboetes, GAS-boetes en uitsluiting van de toegang tot de terreinen voor korte of lange(re) periode.
In het bijzonder zijn de teamverantwoordelijken en rijders met wedstrijdlicenties personen met een
voorbeeldfunctie voor het naleven van deze regels.

1 Toegelaten personen
•
•

Tot nader order zijn per rijder 1 begeleider toegelaten, waaronder éen monteur. De externe
begeleiders worden verondersteld steeds dezelfde personen te zijn .
Externe bezoekers of publiek zijn niet toegelaten.

2 Dagkaarten
•

Dagkaarten kunnen enkel op voorhand online aangekocht worden. Hiervoor moet elke rijder zich
registreren in het systeem.
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3 Gezondheidsvoorschriften
•
•
•

Het dragen van een mondmasker is te allen tijde verplicht voor alle personen op het terrein, zelfs
al is de afstand van 1.5 meter gegarandeerd.
De circuiteigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het ter beschikken stellen van de
mondmaskers. Dit is de verantwoordelijkheid van de individuele betreders van het terrein.
Mondmaskers en ontsmettingsgels zijn te koop in de ticket shop.
In geval van twijfel over de gezondheidstoestand van bezoeker(s) zal deze op eenvoudig verzoek
van de circuitverantwoordelijken ( of zijn personeel/vrijwilligers ) het terrein verlaten.

4 Ontsmettingsgel & wasvoorzieningen
•

Op de verschillende plaatsen zullen ontsmettingsgel voorzien worden.
o Toiletten
o Toegangen tot de GKS onderdelen shop,
o Toegang tot de GKV ticket shop
o Ingang Parc Fermé
Vooraleer deze ruimtes te betreden, vragen wij U deze producten te gebruiken.

5 Paddock
•
•
•
•
•
•
•

Respecteer de afstandsregels!
Tenten moeten minimaal 2 meter uit elkaar geplaatst worden.
Tenten moeten maximaal verlucht worden, bij voorkeur door het weglaten van zijbachen.
Ook binnen de tenten dienen de afstandsregels toegepast te worden, reken op 10m 2 per rijder.
Overnachten in de paddock is niet toegestaan.
De paddock is geen ‘café’, het in en uit lopen bij elkaars tenten is geen goed voorbeeld van social
distancing en moet worden vermeden.
Personenwagens mogen enkel achteraan op de achterste strook van de paddock geparkeerd
worden!

6 Parc fermé & Pregrid
•
•
•
•

Respecteer de gewijzigde in- en uitgangen.
Een mondmasker is verplicht op de pre-grid.
Gebruik de gemarkeerde startposities op de pregrid om de afstand te garanderen.
Trolley’s moeten zo snel mogelijk van de pregrid worden verwijderd en verplaatst naar de
aangeduide locatie.
7

•
•

De kleedruimtes en douches blijven gesloten.
Het sanitair zal beperkt open worden gesteld. Gelieve ook daar de ontsmettingsgel te gebruiken
vooraleer de ruimtes te betreden. Was grondig de handen voor het buitengaan.

8
•

Kleedruimtes en sanitaire voorzieningen

Tribune en terrassen

De tribune zal opengesteld worden met inachtname van de social distance maatregel van 1.5m.
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TRACK REGULATIONS (*)
COVID-19 V2

-

REGULATIONS - APPENDIX

The current appendix contains all special specifications of the COVID-19
measures and is an addition to the existing track regulations, as they are
being applied today.
The covid-19 pandemic and the guidelines of the authorities require extra measures from Karting Genk
to make sure everyone can enjoy our sport as safely as possible. Of course, the existing guidelines of
the authorities also stay applied. The measures that are mentioned in the appendix are an addition to
these guidelines and are applicable for everyone on the terrains of Karting Genk. All drivers and
companions who are located on the grounds of Karting Genk, explicitly agree with the application of
these rules.
We insistently ask everyone to respect these rules, with the necessary responsibility and common sense!
These measures can be adjusted at any time. Please make sure to keep an eye on our website for
further updates.

General basic rules
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Stay home if you feel sick or if you have any symptoms.
Wash your hands with water and soap regularly.
Keep a distance of at least 1.5 metres from each other.
Limit your physical contacts.
Always use a new paper tissue and throw it away in a trash bin.
No tissue? Cough or sneeze in the inside of your elbow.
Wear a face mask when using public transport or in busy public places.

For more info: https://www.info-coronavirus.be/en/
Ignoring the rules in this appendix will cause administrative sanctions, these can be fines or exclusion
from the grounds for a short or long(er) period. The team managers and drivers with race licenses in
particular, need to show an exemplary function in adhering these rules.

1 People that are allowed
•
•

Only 1 accompanying person is allowed for now, including the mechanic.
Other visitors or spectators are not allowed.

2 Track fees
•

Track fees have to be bought online on the website. Therefore every driver needs to register in our
system.
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3 Health regulations
•
•
•

It’s mandatory for everyone at all times to wear a face mask, even if the distance of 1,5m can be
respected.
The circuit owner cannot be held responsible for not providing face masks. This is the responsibility
of the individuals on site. Face masks and disinfecting gels are for sale in the ticketing office.
In case of doubt about the health condition of one of the visitors, this visitor will be asked to leave
the grounds by circuit staff.

4 Disinfectant gel
•

We will provide disinfectant gel on different locations.
o Toilets
o Access to the shop
o Access to the ticketing office
o Access to parc ferme
We ask you to use these products before you enter these locations.

5 Paddock
•
•
•
•
•
•
•

Respect the social distancing rules!
Tents have to be placed at least 2m from each other.
Tents have to be ventilated as much as possible, this is preferred by omitting the sides of the tent.
The social distancing rules also need to be respected inside the tent - take approximately 10m² per
driver into account.
Staying overnight in the paddock is prohibited.
The paddock is not a ‘bistro’, entering the tents of others is not a good example of social distancing
and has to be avoided.
Passenger cars can only be parked on the last part of the paddock!

6 Parc Fermé & Pregrid
•
•
•

Please respect the adjusted entrances and exits.
It’s mandatory to wear a face mask.
Use the marked starting positions on the pre-grid to guarantee the distance.

7

Changing rooms & sanitation

•
•

The changing rooms and the showers remain closed.
The sanitaray provisions will be limited. Please use the disinfectant gel before you enter these
locations. Wash your hands thoroughly before exiting these locations.

8

Grandstands and terraces

•

The grandstands will be opened with the social distancing rule of 1,5m in mind.
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