
Campusloop Corona Richtlijnen 
Algemeen: 

• Houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand. Blijf uit de buurt van jury, toeschouwers en andere 

deelnemers.  

• Houdt je aan het protocol van het sportcentrum o Het sportcentrum wordt alleen gebruikt 

voor het ophalen van startnummers. Je kan niet gebruik maken van de kleedkamer, doe dit 

thuis.  

• De atletiek baan voor het sportcentrum is gereserveerd voor de wedstrijd. Kom hier alleen 

als jury of deelnemer tijdens de aangegeven tijden. Dit betekent dat er geen publiek op de 

baan mag komen.  

Voor de wedstrijd: 
• Ophalen van het startnummer kan in het sportcentrum tijdens de aangegeven tijden, deze 

worden later bekend gemaakt. Probeer drukke tijdstippen te vermijden.  

• Doe de warming up niet op de atletiek baan en vermijd drukke plekken in de buurt.  

• Wees op tijd aanwezig voor de wedstrijd.  

Tijdens de wedstrijd: 
• De starttijd van de 3 km en de 5 km verschillen met een half uur. 

• Je krijgt van tevoren te horen op welke tijd je mag starten. Zorg dat je dan klaar staat. Er 

wordt ook omgeroepen als je aan de beurt bent. 

• Volg de looproutes aangegeven op het kaartje. 

• Als je aan de beurt bent loop je volgens de aangegeven route naar de baan. Ga dan in de rij 

staan voor de start. Er is met markering aangeven waar je moet staan zodat je 1,5 meter 

afstand kan houden. De rij is maximaal 30 personen. Als er 10 personen gestart zijn worden 

er 10 nieuwe mensen binnengelaten. 

• Om de 10 seconden start er iemand, schuif dan 1 plek naar voren. Als je bij de start bent 

luisteren dan naar de instructie van de starter.  

• Houdt bij het lopen rechts aan zodat andere lopers jou links kunnen inhalen. Houdt hierbij 

ook 1,5 meter afstand. 

• Volg het parcour als aangeven tot je bij de finish bent gekomen. 

Na de wedstrijd  
• Als je over de finish bent gekomen wordt je chip verwijderd door een vrijwilliger met 

mondkapje en handschoenen. Verlaat daarna zo snel mogelijk de atletiek baan via de 

aangegeven route.  

• Zorg dat er geen ophoping ontstaat dus ga niet bij de uitgang staan. 

• Er is geen prijsuitreiking na de wedstrijd, de winnaars worden later online bekend gemaakt. 



 

Looproutes voor Campusloop 2020. 


