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ALGEMENE REGELS
Vanaf 1 juli kunnen opnieuw voor alle sporten competitiewedstrijden 
worden georganiseerd. Tijdens de sportbeoefening zelf vallen de 
regels van social distancing weg en hoeven deelnemers aan 
competitiewedstrijden en sportevenementen dus geen afstand te 
houden tijdens het beoefenen van de sportactiviteit.

Een publiek van maximum 400 personen (=mensen zonder bepaalde 
functie op de wedstrijd) mag wedstrijden bijwonen, voor zover deze buiten 
worden georganiseerd en een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon 
(buiten de bubbel) wordt gegarandeerd. Een renner heeft recht op één 
begeleider.

Het dragen van een mondmasker op de wedstrijd is verplicht en dit voor 
renners (indien ze niet op de fiets zitten), ouders, officials, medewerkers, 
pers, supporters en begeleiders (éénieder is vanaf de leef-tijd van 12 jaar 
verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker).

De deelnemende renners dragen geen mondmasker bij het fietsen en in 
de wedstrijd.

In de start- en aankomstzone worden alleen nog op gecontroleerde wijze 
de begeleiders van de renners toegelaten.

→ De algemene hygiënemaatregelen blijven essentieel:
 - Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
 - Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de 
 binnenkant van je elleboog.
 - Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in  
 een afsluitbare vuilnisbak.
 - Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high  
 five.
 - Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen
 - Bij symptomen (grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, 
 neusloop, ongewone vermoeidheid…) blijf je thuis.
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→ BELANGRIJK:
 - Bereid je als sporter goed voor
 - Sport gezond: www.gezondsporten.be / www.sportkeuring.be

→ Vul als organisator het Covid Event Risk model in online (vanaf dit 
      beschikbaar is). Zie ook volgende link voor meer info: 
      www.sport.vlaanderen/media/13780/protocol-voor-sportevenementen.
pdf

→ Vat als organisator je genomen maatregelen samen in een eigen 
      coronadraaiboek
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Sporten als je ziek bent of kort nadat je ziek bent geweest kan je nog 
zieker maken. Sport je samen met anderen, dan bestaat het risico dat 
je mensen besmet. 

Sport dus niet in gezelschap als je mogelijk een infectieziekte hebt, 
is het nieuwe normaal, voor altijd. Dat geldt niet alleen covid-19, maar 
ook verkoudheid, griep, bronchitis, longontsteking, buikgriep… 

VOOR DE WEDSTRIJD
SPORT NIET ALS JE ZIEK BENT

Renners, stafleden, officials, medewerkers: vermijd contact bij één 
van de volgende symptomen.
Vermijd contact in geval van één of meer van de volgende sympto-
men:
→ abnormale vermoeidheid
→ algemeen ziektegevoel (energieverlies in combinatie met koude
      rillingen, slaperigheid, spierpijn, gebrek aan eetlust …)
→ onverklaarde pijn in meerdere spiergroepen
→ hoofdpijn die niet verdwijnt met 1 dosis paracetamol
→ droge hoest
→ ademhalingsmoeilijkheden
→ koorts (38°C of meer)
→ keelpijn
→ verlies van smaak- of reukzin
→ lopende neus
→ meermaals per dag niezen (zonder allergie)
→ overgeven en/of meermaals per dag diarree, al dan niet samen met
      buikpijn, misselijkheid, romme-lende darmen, hoofdpijn, krampen of
      koorts

RENNERS, STAFLEDEN, OFFICIALS, MEDEWERKERS



Indien een renner, official, medewerker of staflid één van de hierboven 
vermelde symptomen heeft moet die de huis- of behandelende arts 
contacteren en kan dus geen deel uitmaken van de wedstrijd.

Sommige van deze symptomen kunnen ook voorkomen zonder 
gevaar voor anderen, zoals neusloop in geval van hooikoorts, hoofdpijn 
tijdens migraine of buikloop als bijwerking van een medicijn tegen een 
niet-besmettelijke aandoening.  Als men denkt dat hij of zij in die 
situatie verkeert, dan kan een attest van de huisarts een oplossing 
zijn. 

De organisatoren moeten dit bekendmaken en toepassen.
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Voorinschrijving
→ Vooraf online inschrijven (via de website van de federatie), niet 
      meer ter plaatse bij- of inschrijven
→ Voorinschrijvingen staan open voor vergunninghouders Belgian 
      Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB. Vanaf  72u voor de wedstrijd
      worden deze opengesteld voor buitenlandse vergunninghouders. 
→  Afmelden kan tot 24u voor de wedstrijd.
→ Geen dagverzekeringen ter plaatse, alleen vooraf bij provinciale
      WPV

Dag van de wedstrijd
Wat voorziet de federatie?
→ Coronacoördinator die de organisator zal ondersteunen in de 
      voorbereiding van de wedstrijd en het opvolgen van het protocol. 
      Indien mogelijk is de coördinator ook aanwezig op desbetreffende
      wedstrijd.
→ Coronasteward die samen met de medewerker van de 
      organisatie een controleteam vormt dat instaat voor: 
 - de sensibilisering en controle op naleving van het protocol 
 waaronder social distancing en crowd control. Bij niet-naleving
 wordt er ingegrepen en bijgestuurd. 
 - de organisatie aan de inschrijving (persoon aan de ingang van
 het lokaal die de renners beurtelings toelaat).
→ Mondmaskers, handgel, handschoenen voor de officials en de 
      coronastewards (één van de federatie en één namens de 
      organisatie)

WEDSTRIJD
INSCHRIJVINGEN



Wat voorziet de organisator?
→ Een medewerker die samen met de coronasteward van de federatie
      het controleteam vormt.
→ Aangepaste tafelschikking voor toepassing social distance regel. 
→ Indien mogelijk, aanmelding in open lucht of tent, indien een binnen-
      locatie dient deze voldoende ruim te zijn en permanent verlucht te
      worden. Zoveel als mogelijk gebruik maken van een aparte in- en
      uitgang. 
→ Rugnummers : indien herbruikbare rugnummers en kaderplaatjes 
      dient de organisatie een mede-werker te voorzien voor de reiniging
      van deze items.  Wegwerpnummers zijn ook toegelaten.

Wat voorzien de renners?
→ De renner komt alleen aanmelden zonder begeleider/ouder 
      (minderjarige renners kunnen door één ouder/voogd begeleid 
      worden)
→ Gepast inschrijvingsgeld
→ Controleblad hoeft niet meer getekend te worden, de renner moet 
      zich enkel aanmelden (controle ahv het inscannen van de 
      vergunning, deze wordt enkel door de renner getoond zonder 
      uitwisse-ling van de vergunning)

→ Niet van toepassing

8

RENNERSPARKING

→ Vanaf 1 juli is het gebruik van kleedkamers, douches en gemeen
      schappelijke ruimtes opnieuw toegelaten.  
→ De organisator neemt hierbij extra voorzorgsmaatregelen en werkt
      een concreet plan uit voor het ter beschikking stellen van douches
      en kleedkamers (beperken van aantal personen, reinigingsschema,
       …)

KLEEDKAMERS EN DOUCHES



→ Verzorgers, officials, coronastewards dragen een mond-
      masker 
→ Enkele losse nadars of  combinatie nadar en lint rechts en links van
     de startzone (dit vermijdt dat het publiek direct naast de 
     wachtende renners staat)  
→ De startzone is enkel toegankelijk voor de renners, officials en de
      verzorgers (in een zijstraat, op een beschikbare parking…) .
→ Maximum 1 begeleider per renner in de start/aankomstzone
→ Renners stellen zich max. 10 min voor de start op. 
→ Hygiëne te respecteren voor en door renners (snuiten in zakdoek,
      drinkbussen, …)
→ Geen publiek in de start en aankomstzone toegelaten. Een renner 
      heeft recht op één begeleider in deze zone. Deze begeleider moet 
      visueel herkenbaar (polsbandje) zijn.
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STARTZONE (IEDEREEN MONDMASKER)

→ Nultolerantie voor het weggooien van afval buiten de daarvoor
      voorziene zone
→ Geen uitwisseling van drinkbussen/voedsel tussen renners 
      onderling
→ Bevoorrading kan enkel in de daarvoor voorziene zone (aangegeven
      met borden)
→ Afvalzone onmiddellijk na bevoorradingszone over +/- 100mt, 
      afvalbak plaatsen, locatie op te nemen in Technische Gegevens
      wedstrijd. 

BEVOORRADINGS- EN AFVALZONES 
(IEDEREEN MONDMASKER)

1,5m



→ Volgwagens officials
 - Maximum 2 personen indien geen compartimentering is 
 voorzien.
 - Alle inzittenden dragen een mondmasker 
→ Zowel chauffeur als official (achteraan rechts) dragen mondmasker
→ Wagen rode vlag en wagen groene vlag
→ Voor deze wagens dient de minimale afstand tussen de personen in
      die voertuigen gerespecteerd te worden, dit geldt niet voor 
      personen uit dezelfde bubble.  
→ Het dragen van een mondmasker is verplicht.
→ Jurywagen aankomst 
 - Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden.
 - Uitslag voor huldiging kunnen aan de finish worden opgemaakt
 - Volledige uitslag en verdere uitslagenverwerking gebeuren in
  het lokaal voorzien voor de officials in de permanentie.
→ Jurywagen externe firma’s
 - Beperking aantal personen (1 speaker & max. 3 officials)
 - Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden.
 - Indien mogelijk gescheiden ruimte of gebruik van plexi-
 schermen
→ Jurywagen Belgian Cycling / Fotofinish
 - Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden.
 - Beperking aantal personen (operator uitslag transponders,
  aankomstrechter en/of chrono)
→ Volgwagens
 - Maximum 2 personen indien geen compartimentering is 
 voorzien.
 - Alle inzittenden dragen een mondmasker
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LOGISTIEKE ORGANISATIE

→ De organisatie ziet er op toe dat er geen publiek is in de start en
      aankomstzone. Buiten de officials, pers, geaccrediteerden en 
      medewerkers van de organisatie, worden alleen nog op 
      gecontroleerde wijze de begeleiders van de renners toegelaten.
→ Iedereen draagt een mondmasker.
→ Na de aankomst houden de renners zich niet op aan de aankomst,
      maar rijden onmiddellijk rustig door naar hun wagen en/of kleed-
      kamer (enkel de renners die voor de huldiging worden verwacht 
      blijven ter plaatse).

AANKOMSTZONE (IEDEREEN MONDMASKER)/
AANKOMSTPROCEDURE



→ Enkel interviews en foto’s van organisatie/renners in openlucht
→ Afstand bij interviews te respecteren

CEREMONIE EN PERS
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TENT AANKOMST OPVANG RENNERS

HULDIGING

PERS

→ Niet van toepassing.

→ Een beperkte huldiging kan alleen doorgaan indien social distancing
      voor fotografen en publiek kan gewaarborgd worden.
→ Enkel renners op het podium (geen officials, genodigden, 
      hostessen…) met mondmasker.
→ Eventuele aandenkens, trofeeën, bloemtuilen liggen klaar op het
      podium en zijn door de renners op aangeven zelf te nemen.

→ Betaling prijzengeld gebeurt door de federatie via een 
      overschrijving.

UITBETALING

→ De voorschriften van de bevoegde dopingautoriteit dienen 
      gerespecteerd te worden.

GENEESKUNDIGE HULPVERLENING

ANTI-DOPINGLOKAAL

→ Aanwezigheid van EHBO-team conform de voorschriften van het KB
      2019 en de tabel “Geneeskundige Hulpverlening Wieler-
      wedstrijden”.  De EHBO-diensten hebben kennis van zaken 
      betreffende procedures bij Covid-19 verdachte deelnemers of
      toeschouwers.



→ Geen publiek in de start en aankomstzone toegelaten. Een renner 
      heeft recht op één begeleider in deze zone. Deze begeleider moet 
      visueel herkenbaar (polsbandje) zijn.
→ In de aankomstzone dient aan de beide zijden van de rijweg een
      éénrichtingsstroom georganiseerd om het kruisen van het publiek 
      te voorkomen

PUBLIEK

→ Cateringfaciliteiten & VIP zullen de gangbare maatregelen voor 
      restaurants en horeca in het algemeen volgen.

VIP EN CATERING
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