
Corona protocol ten behoeve van F3RES wedstrijden 

De Corona maatregelen die ook aan sportevenementen zijn opgelegd, zullen 
wellicht op termijn versoepeld gaan worden. 
Dit houdt in dat er onder strikte voorwaarden per 1 september 2020 ook weer 
F3RES wedstrijden gevlogen mogen worden. Uitgangspunt blijft het houden 
aan de opgelegde maatregelen! Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is 
hierin een belangrijk en noodzakelijk punt. 
We volgen het Corona protocol van de KNVvL, als belangenbehartiger voor de 
modelvliegsport. De basis voorwaarde is altijd de 1.5 meter afstand te 
bewaren! Dit geldt met name bij:
 

 Aankomst (met de auto) op de parkeerplaats
 Jury activiteiten
 Contact tussen vlieger en coach/timer
 Opstelplaatsen van modellen, tentjes, koffers en andere accessoires 
 Tijdens de prijsuitreiking
 De 1.5 meter regel geldt niet voor personen uit hetzelfde huishouden. 

Instructie mbt het wedstrijdverloop op de dag: 

 Er mag enkel een wedstrijd gehouden worden, als dit nadrukkelijk door de 
overheid is toegestaan! 

 Er mag alleen worden deelgenomen aan de wedstrijd, indien men geen 
Corona gerelateerde klachten heeft. (neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). 

 Er wordt gevlogen volgens het vastgestelde wedstrijdreglement. 
 Door inschrijving aan een wedstrijd of ander evenement (Clinic) gaat u 
akkoord met dit Corona protocol, en zult u er zich ook aan houden. 

 Bij inschrijving dient u uw gegevens in te vullen op onze website. Na 
inschrijving ontvangt u via het opgegeven emailadres een betalingsverzoek. 

 Op de vrijdagavond vóór de wedstrijd, of te houden evenement, uiterlijk om 
22.00 uur, zal op de F3RES site, en op het Modelbouwforum, worden gemeld
of de wedstrijd of evenement doorgaat! 

 Indien op de dag van de wedstrijd het inschrijfgeld niet is ontvangen, dan 
kunt u voor de briefing dit alsnog met een telefonische overboeking doen. 

 De deelnemer en coaches/timers nemen zelf desinfecterende materialen 
mee. Zorg ervoor dat de materialen die je gebruikt, en die (mogelijk) aan 
een ander doorgegeven kunnen worden, na gebruik, schoongemaakt zijn. 

 Indien een model een buitenlanding heeft gemaakt, dan haalt de deelnemer 
het model zelf op. 

 De F3RES-stopwatches kunnen worden gebruikt. Deze moeten dan na 
gebruik door de gebruiker zelf schoongemaakt teruggebracht worden! 

 Iedere deelnemer, coach/timer of bezoeker dient zijn eigen afval weer mee 
te nemen! 

 Scores worden via de eigen smartphone geregistreerd in Gliderscore. 
 Na afloop van de ronde vult de piloot zelf zijn/haar scores op zijn/haar eigen



scorebriefje in.
 Na afloop van de wedstrijd dienen de scorebriefjes op de daarvoor 
aangewezen plaats neergelegd te worden. 

 Sociale controle is en blijft een belangrijk punt, spreek elkaar/anderen aan 
bij overtreding van deze regels!!! 

 Bij overtreding van deze opgestelde regels, volgt een waarschuwing. Bij 
herhaling van overtreding van de regels kan diskwalificatie van de 
deelnemer volgen.
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