Geldrop Hippique.
COVID19 UPDATE! Geldrop

Hippique Mennen.

Door de nieuwe COVID19 richtlijnen die sinds woensdag 30 september van kracht zijn, moeten we een
aantal maatregelen invoeren bij ons evenement.
Het belangrijkste is dat de wedstrijden doorgaan, zoals gepland. Er zijn geen wijzigingen in het schema!
We kunnen de komende wedstrijdweekenden helaas GEEN BEZOEKERS / PUBLIEK meer ontvangen.
De gehele sportaccommodatie is uitsluitend toegankelijk voor menner + groom(s) en eventueel
chauffeurs bij aanspanning.
Verder zijn uiteraard de vrijwilligers, jury, rijbakcoördinatoren parcourshulpen, bestuur en EHBO
aanwezig.
Zoals inmiddels bij iedereen bekend zal zijn, moeten sportkantines gesloten blijven.
Manege Meulendijks heeft een aansluitend eetcafé en ontvangt wel bezoekers die al, los van het GH
evenement, hebben gereserveerd. Het is echter niet toegestaan voor wedstrijddeelnemers, hun grooms
e.a. om bij het eetcafé naar binnen te gaan. Op het terras is wel horeca aanwezig waar jullie welkom zijn
voor een snel drankje en eventueel een hapje, wat op het terras genuttigd moet worden.
Met in achtneming van de volgende regels tijdens het verblijf:
• Houdt 1,5 meter afstand.
• Binnen is het dragen van een mondkapje sterk geadviseerd voor iedereen m.u.v. de menners.
• Uiteraard is het niet toegestaan om je in groepen te verzamelen. Dat geldt voor het gehele terrein
van Manege Meulendijks inclusief het terras.
• Verblijf niet onnodig in de rijhal.
• Als je deelneemt aan onze wedstrijd, teken je ervoor dat jijzelf, je groom(s)/chauffeur/begeleider
e.a. geen ziekteverschijnselen hebben, die COVID19 gerelateerd kunnen zijn.
• Graag contant en gepast uw inschrijfgeld betalen door 1 persoon op het secretariaat.
• Menners, die klaar zijn met de wedstrijd dienen de sportaccommodatie te verlaten.
• Er is geen fysieke prijsuitreiking, de wedstrijdleiding zorgt dat de prijzen bij de juiste personen
terecht komen.
• Er wordt naar gestreefd om buiten los te rijden. Indien binnen wordt losgereden mogen daar maar
8 menners aanwezig zijn.
• In de kleine paddock, voor de losrijdbaan binnen, mogen 2 menners aanwezig zijn.
• Het is niet toegestaan om je als toeschouwer langs de kant van de inrijpistes binnen of van de
wedstrijdpiste te begeven. Uitgezonderd zijn de groom en de paard-eigenaar van een menner die
ook daadwerkelijk in de piste zijn wedstrijd rijdt.
• Gebruik bij bezoeken van het toilet ( te bereiken via het secretariaat ) het aanwezige
handdesinfectiemiddel.
Dan voor de volledigheid en zeker niet onbelangrijk: Blijf thuis als je verkouden bent of andere
griepachtige verschijnselen hebt. Bij deze het dringende verzoek om je aan de bovenstaande
maatregelen te houden.
Het is niet alleen belangrijk voor de sport maar ook voor ruitersportcentrum manege Meulendijks, zodat
we in de winterperiode gewoon door kunnen blijven gaan met het organiseren van wedstrijden voor jou
en voor anderen.
Voor vragen kan je ons bereiken op info@geldrophippiqe.nl of telefonisch 06-18720978 en op de
wedstrijddag op het secretariaat / wedstrijdleiding in de wedstrijdpiste..
Laten we het samen gezellig en gezond houden.
Alvast bedankt voor jullie medewerking,
Team Meulendijks en Geldrop Hippique

