Veiligheidsprotocol en calamiteitenplan
ATV Scorpio te Oosterhout
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Organisatie:
Accommodatie:
Adres

….. (in te vullen per wedstrijd)
….. (in te vullen per wedstrijd)
Oosterhout
ATV Scorpio
Atletiekbaan Sportpark de Warande
Wilhelminakanaal Zuid 78
4903 RA Oosterhout
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Woord vooraf: waar hij staat wordt ook zij bedoeld.
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1. Communicatie:
Wedstrijdleider, scheidsrechter(s) en hoofd materiaal zijn onderling bereikbaar via
portofoons voor de rest verloopt alle communicatie via telefoons, zowel vast als mobiel.
Telefoonlijst met algemene telefoonnummers is te vinden op pagina’s 5 en 7.
Tijdens een wedstrijd wordt er in elke jury map een verkort calamiteitenplan gestopt en ook is het verkort
calamiteitenplan in te zien op het wedstrijdsecretariaat.

2. Aanwijzingen:
-

Op de gehele accommodatie en dus ook op het wedstrijdterrein, dienen aanwijzingen van de
wedstrijdleider, de scheidsrechter(s) of de juryleden te worden opgevolgd.
Op de accommodatie, buiten het wedstrijdterrein, dienen aanwijzingen van vertegenwoordigers van de
organiserende vereniging te worden opgevolgd.
Normaal gangbare en geldende gedrag- en fatsoensregels worden in acht genomen. Binnen het
wedstrijdterrein is de wedstrijdleider bevoegd hierop de betrokkene(n) aan te spreken; daarbuiten zal
dat een lid van de wedstrijdorganisatie of organiserende vereniging zijn.

3. Materialen en wedstrijdvoorzieningen:
a. Tijdens wedstrijden zijn de materiaalruimten alleen toegankelijk voor de wedstrijdorganisatie, de
wedstrijdofficials, de juryleden en voor leden van de materiaalploeg. Bij de wedstrijd gebruikte
materialen dienen op de juiste wijze opgeborgen te zijn.
b. Het wedstrijdmateriaal dient goed bruikbaar en heel te zijn. Het geheel zal voldoen aan de geldende
normen (qua afmeting, gewicht, lengte en dergelijke) van de AU.
c. Het zand in de landingsbakken die gebruikt worden tijdens de wedstrijd moet - vooraf - goed los gemaakt
zijn.
d. Tijdens het vervoer van materialen van en naar de materiaalruimte de materialen zodanig vervoeren dat
niemand zich hieraan kan verwonden.
e. Bij de hoogspring- en polshoogaccommodaties moet de afstand van de verrijdbare beschermkappen tot
de landingsmatten minimaal 3 meter zijn.
Er mogen geen (losse) obstakels aan de zijkanten van de landingsmatten liggen.

4. Randvoorwaarden en algemene veiligheidsmaatregelen:
a. De wedstrijdorganisatie houdt in de gaten of de in/uitgangen doorgankelijk blijven, zodat vooral de
hulpdiensten er door kunnen.
b. Alle ruimtes van de atletiekaccommodatie (o.a. materiaalruimten, kleedkamers en sanitaire
voorzieningen) dienen netjes gehouden te worden.
Geen kleding, tassen en dergelijke rond laten slingeren.
c. Fietsen te plaatsen in de daarvoor aanwezige fietsenstalling.
Auto’s, met uitzondering van de evt. dienstwagen van de EHBO en van het team ET, mogen uitsluitend
geparkeerd worden op het parkeerterrein achter de kantine of het parkeerterrein bij de voetbalvelden
van TSC.
d. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
e. Lastige atleten zullen op hun gedrag gewezen worden door de wedstrijdleider, scheidsrechter(s),
juryleden of vertegenwoordigers van de organiserende vereniging.
f. Tijdens de wedstrijd mogen alleen de atleten die hun onderdeel afwerken en de juryleden die daarbij
horen op het wedstrijdterrein aanwezig zijn.
Tijdens het inspringen en inwerpen is het toegestaan dat er 1 coach/trainer per vereniging aanwezig is
per onderdeel.
Als het om een Athletics Champs of pupillenwedstrijd gaat kan dit punt vervallen!! Dan mogen de ouders
wel mee het veld op, maar wel letten op veiligheid.
g. Oversteken van het veld is tijdens de wedstrijd i.v.m. de lange werponderdelen NIET toegestaan. Dit zal
omgeroepen worden door de microfonist. Eventueel worden afzetlinten gespannen (door
materiaalploeg) om oversteken te voorkomen.
h. Men moet voorzichtig zijn bij het oversteken van de baan (alleen nodig om naar en van een
wedstrijdonderdeel te gaan). Dit zal ook omgeroepen worden door de microfonist.
i. Het aanloop- en afzetgedeelte bij alle springonderdelen moet zandvrij zijn/gehouden worden.
“landingsgaten” dichtmaken en egaliseren.
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j.
k.

l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

Indien er niet gesprongen of geworpen mag worden, plaatst de jury een pylon of de aanloop of in de
werpring.
De jury van de werponderdelen gaat tijdens het werpen niet in de sector staan, maar aan de zijkanten,
net buiten de sector.
De juryleden van de werponderdelen die in het veld staan volgen het werpmateriaal vanaf de afworp.
Indien de atleet niet hoeft te werpen moet hij/zij zich achter de juryleden bevinden die bij het afwerpen
staan.
De werpmaterialen niet terugrollen/werpen/gooien naar de afwerpplaats, maar altijd terugbrengen.
Hierbij moet een speer verticaal gedragen worden.
De kogels mogen niet in de sector tegen de stootbalk liggen.
Er mag tijdens de wedstrijd niet geprikt worden met de speer naast de aanloop/sector.
Er mag tijdens de wedstrijd niet gedraaid worden met de discus/(slinger)kogel naast of achter de
kooi/ring.
Indien bij een onderdeel de wedstrijd is begonnen, mag er niet ingeworpen/ingesprongen worden.
De werpmaterialen mogen niet onbeheerd bij de werpaccommodatie blijven liggen.
De plaatsen waar een hark, schop, bezem en dergelijke aanwezig zijn: let op de positie!
Een hark bijvoorbeeld nooit met de tanden omhoog weg leggen. Zorg dat niemand erin kan trappen, er
in kan vallen of er over kan struikelen. Zorg dat bovengenoemde materialen zich niet te dicht bij de
afwerpplaats en springplaats bevinden.

5. Ongevallen en hulpmiddelen:
a. Bij ongevallen, blessures of anderszins op het wedstrijdterrein kan door deelnemers en juryleden een
beroep worden gedaan op de aanwezige medewerkers van de EHBO.
Door middel van een “EHBO” vlag wordt de locatie aangegeven. Deze bevindt zich nabij de MFR.
Indien een atleet niet in staat is om naar de medewerkers van de EHBO te gaan, worden de
medewerkers verzocht zo spoedig mogelijk naar de locatie te gaan waar de betreffende atleet zich
bevindt.
b. Iedereen die i.v.m. de wedstrijd aanwezig is op de accommodatie kan een beroep doen op de
hulporganisaties.
c. Aan hulpmiddelen is beschikbaar:
-AED apparaat, dat hangt in de kantine van het clubgebouw
-verbandmateriaal, geborgen in een kist en tas in de kast in de kantine van het clubgebouw
-draagbaar in de MFR
-coldpacks, geborgen inde vriezer in de keuken van het clubgebouw

6. Incidenten:
a. Door o.a. handhaving van de punten genoemd bij nr. 4 (randvoorwaarden en algemene
veiligheidsmaatregelen) kunnen incidenten zoveel mogelijk voorkomen/beperkt worden.
b. Het ontdekken van incidenten is een taak van wedstrijdorganisatie, wedstrijdleider, scheidsrechters,
starter en juryleden.
c. Incidenten moeten (door chef jury) gemeld worden bij de wedstrijdleider of scheidsrechter van het
betreffende onderdeel.

7. Calamiteiten:
Bij calamiteiten op het wedstrijdterrein inclusief warming-up velden en opstallen nabij het wedstrijdterrein,
dan wel calamiteiten die daar een impact hebben, geldt de volgende procedure:
a. De wedstrijdleider is te allen tijde verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd.
b. In afwachting van de hulpdiensten worden de aanwijzingen van de wedstrijdleider opgevolgd.
c. De organisatie zorgt ervoor dat de baan toegankelijk is voor hulpdiensten.
d. Extra sleutels van de toegangshekken bevinden zich in de sleutella in de keuken.
e. De wedstrijdleider maakt zijn aanwijzingen via de microfonist bekend. Tevens worden de personen in
kleedkamers en kantine op de hoogte gebracht van de genomen maatregelen. Ook dit gebeurt door de
microfonist.
f. De wedstrijdleider neemt de beslissing als er ontruimd of ingeruimd moet worden. Hij deelt dit via de
microfonist mede aan alle betrokkenen.
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g. Bij ontruiming en inruiming wordt de chef jury ingeschakeld om de deelnemers en aanwezige juryleden
van het betreffende onderdeel mee te nemen naar de afgesproken plaats. De scheidsrechters en starter
zorgen elke voor een deel van de omgeving rondom de baan en laten toeschouwers en deelnemers
aansluiten bij de groepen die o.l.v. de chef jury van het veld afkomen.
h. In geval van onweer neemt de wedstrijdleider (evt. in overleg met de scheidrechters) de beslissing om
indien nodig te ontruimen. De bekendmaking zal via de microfonist verlopen. Iedereen dient dan het
wedstrijdterrein te verlaten en naar binnen (kantine, kleedkamers, materiaalruimte,
wedstrijdsecretariaat) te gaan.
i. Bij hoge zomerse temperaturen zal de wedstrijdleider de microfonist de opdracht geven om herhaaldelijk
op te roepen dat iedereen en vooral de atleten moeten zorgen voor voldoende vochtinname. Tevens zal
omgeroepen worden dat men zoveel mogelijk plaats moet nemen in de schaduw.
Calamiteitenteam:
Bij calamiteiten ligt de beslissingsbevoegdheid bij het calamiteitenteam bestaande uit:
-afgevaardigde namens de wedstrijdorganisatie
-teamleider van de EHBO
-de fungerend wedstrijdleider
Voorafgaande aan elke wedstrijd wordt beslist welke personen het calamiteitenteam vormen
en wie tijdens het evenement als aanspreekpunt voor hulpverleners optreedt.

8. Brand:
a. Brand melden bij de wedstrijdleider/organisatie. En afhankelijk van de aard en grootte van de brand
direct melden bij het alarmnummer 112.
b. Probeer de brand te blussen met de aanwezige blusmiddelen. Indien mogelijk de stekkers uit
verlengsnoeren en stopcontacten verwijderen. Indien de brand niet geblust kan worden de
wedstrijdleider informeren, zodat hij kan zorgen voor ontruiming van het terrein. Verder iedereen in de
directe omgeving waarschuwen.
c. Let op bij elektrische apparaten niet blussen met water of schuim, maar kooldioxideblusser (met zwarte
koker aan uiteinde van de slang) of blusdeken gebruiken. Ook bij vlam in de pan geen water gebruiken. In
het algemeen geldt dat blussen met water hevige rookontwikkeling kan veroorzaken. Open tijdens brand
nooit deuren die heet aanvoelen of waar (door kieren) rook doorheen komt.
d. Aan hulpmiddelen is beschikbaar:
-brandblusser in de kantine
-blusdeken in de keuken
-slangenhaspel en brandblusser in de gang

9. Vluchtroutes:
a. Bij inruiming moet iedereen naar binnen gaan (kantine, kleedkamers, materiaalruimtes en
wedstrijdsecretariaat).
b. Bij ontruiming wordt iedereen verzameld op beide parkeerterreinen (achter kantine en naast
voetbalvelden)
c. Indien noodzakelijk worden de alternatieve (nood)uitgangen van de accommodatie ontsloten.
d. Bij aanwezigheid van hulpdiensten worden de aanwijzingen van de officier van dienst van de brandweer
opgevolgd. Hij kan zich bedienen van de microfonist.

4

10. Adressen en telefoonnummers:
Dienst
Alarmnummer

Adres/gegevens

Telefoonnummer
112

Politie

0900-8844

Brandweer

112

Huisartsenpost

Pasteurlaan 9a
4901 DH Oosterhout

Ambulance

0162-435000

112

Ziekenhuis

Amphia Ziekenhuis
Locatie Molengracht
Molengracht 21
4818 CK Breda

076-5955000

Kantine accommodatie

Wilhelminakanaal Zuid 78 0162-460019
4903 RA Oosterhout

Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdleider
Scheidsrechter 1
Scheidsrechter 2
Scheidsrechter 3
Starter
microfonist

naam
naam
naam
naam
naam
naam
naam

06060606060606-

Checklist op wedstrijddag:
- Contactpersoon organisatie aanwezig

ja/nee

- EHBO aanwezig

ja/nee

- Toegang terrein voor hulpverleners open en vrij

ja/nee

- Meerdere vluchtwegen kantine

ja/nee

- Vluchtwegen kantine open

ja/nee

- Vluchtweg wedstrijdsecretariaat open

ja/nee

- Meerdere uitgangen wedstrijdterrein en open

ja/nee

- AED aanwezig en bereikbaar

ja/nee

- Centrale plaats aangewezen in geval van calamiteit

ja/nee
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11. Plattegrond atletiekaccommodatie ATV Scorpio:

Verklaring tekens:
Nooduitgang

Parkeerterrein
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12. Verkort calamiteitenplan, wordt opgehangen bij wedstrijdsecretariaat en ook gestopt in alle jury
mappen:
Calamiteitenplan

…. (naam wedstrijd nog in te vullen)
ATV Scorpio – …. (datum wedstrijd nog in te vullen)
Aanspreekpunt:
Tijdens het evenement is de volgende persoon namens de organisatie het aanspreekpunt voor hulpverleners: ….
(naam nog in te vullen per wedstijd)
Calamiteitenteam:
Bij calamiteiten ligt de beslissingsbevoegdheid bij het calamiteitenteam bestaande uit:
namens de organisatie: ….(naam nog in te vullen per wedstijd)
namens de EHBO: …..(naam nog in te vullen per wedstijd)
wedstrijdleider: ….. (naam nog in te vullen per wedstijd)
EHBO:
Er zullen 2 medewerkers van de EHBO Oosterhout aanwezig zijn.
De algehele coördinator van de EHBO is: …. (naam later in te vullen per wedstrijd)
De medewerkers van de EHBO bevinden zich voor de kantine of voor/in de MFR, het losse gebouw apart van het
clubhuis.
Telefoonnummers:
+ Nationaal alarm nummer
+ Politie
+ Brandweer
+ Huisartsenpost
+ Kantine accommodatie
+ Aanspreekpunt organisatie, …. (naam in te vullen per wedstrijd)
+ EHBO, …. (naam in te vullen per wedstrijd)
+ Wedstrijdleider, …… (naam in te vullen per wedstrijd)

112
112 of 0900-8844
112
0162-435000
0162-460019
06-…..
06-…..
06-…..

Communicatiemiddelen:
De communicatie bij calamiteiten tussen wedstrijdleider, de EHBO en het aanspreekpunt organisatie zal
plaatsvinden via de portofoon en communicatie via de microfonist(en).
Centrale verzamelplaats:
In geval van ontruiming van de kantine, wedstrijdsecretariaat, kleedruimtes vindt verzameling plaats op de
parkeerterreinen zowel achter de kantine als bij de voetbalvelden
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