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COVID Event Protocol regionale wegwedstrijden 
 

ALGEMENE REGELS 
 

- De wedstrijden worden georganiseerd met toepassing van het Ministerieel Besluit van 28 okto-
ber 2020, in het bijzonder artikel 15 voor de sportwedstrijden.  

- Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zo-
ver dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd 
als in niet-georganiseerd verband. 

- Het begrip publiek/toeschouwer omvat niet: de sporters (deelnemers), de technische omkade-
ring van de deelnemers en de organisatiemedewerkers van de wedstrijd. 

- Bij wielerwedstrijden met een parcours is het maximum aantal toeschouwers in de aankomst- en 
vertrekzone beperkt tot 2500, met mondmasker en op een veilige afstand.  Langs de rest van het 
parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich volgens de regels van de social dis-
tancing verzamelen. 

- De regels voor de sociale afstand moeten worden gerespecteerd bij het publiek, behalve voor 
mensen die behoren tot de toegelaten nauwe contacten of van hetzelfde huishouden. 

- Het is verplicht om een mondmasker te dragen wanneer het protocol het voorschrijft en in alle 
situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen 
en in de zones bepaald door de bevoegde lokale overheid afgebakend met een aanplakking die 
de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.   

- In de start- en aankomstzone is het dragen van een mondmasker verplicht. 
 
Gezien de huidige situatie en in het belang van de renners en ook ieders gezondheid wordt gevraagd 
om de opgelegde maatregelen strikt na te leven.  
 
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 vuilnis-

bak. 
- 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 ver-

moeidheid…) blijf je thuis. 
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Voor individuele personen zijn de 6 Gouden Regels belangrijk. 
 

 

 
Vul als organisator het Covid Event Risk model in online.  
 
Vat als organisator je genomen maatregelen samen in een eigen coronadraaiboek. 
 

B. VOOR DE WEDSTRIJD 

Sport niet als je ziek bent. 
Van sporten als je ziek bent of kort nadat je ziek bent geweest kan je nog zieker worden. Sport je sa-
men met anderen, dan bestaat het risico dat je mensen besmet.  

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

Renners, stafleden, officials, medewerkers.  Bij één van volgende symptomen contacteer 
je de huis- of behandelende arts en kan je GEEN deel uitmaken van de wedstrijd:   
- 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, rom-

melende darmen, hoofdpijn, krampen of koorts 

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.   

Enkel bij bevestiging door de huisarts hiervan, dmv een attest, mag je alsnog deelnemen aan de wed-
strijd.  
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1. WEDSTRIJD 
 
1.01 Inschrijvingen 

- Mondmasker verplicht bij de inschrijvingen.  

Voorinschrijving 
- Vooraf online inschrijven (via de website van de federatie). 

- Voorinschrijvingen staan open voor vergunninghouders Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en 

FCWB. Vanaf  72u voor de wedstrijd worden deze opengesteld voor buitenlandse vergunning-

houders. Afmelden kan tot middernacht voor de wedstrijd. 

- Geen dagverzekeringen ter plaatse, alleen vooraf bij provinciale WPV 

Wedstrijddag 
Wat voorziet de organisator? 
- Een medewerker die samen met de officials het controleteam vormt. 

- Aangepaste tafelschikking voor toepassing social distance regel.  
- Indien mogelijk, inschrijving in open lucht of tent, indien een binnen locatie dient deze vol-

doende 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 me-
dewerker te voorzien voor de reiniging van deze items.  Wegwerpnummers zijn ook toegelaten. 

Wat voorzien de renners? 
- De renner komt alleen inschrijven 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 (con-

trole ahv het inscannen van de vergunning, deze wordt enkel door de renner getoond zonder 

uitwisseling van de vergunning) 

1.02  Rennersparking  

- Niet van toepassing 

1.03  Kleedkamers & douches 

- Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventila-

tie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening 

rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella.   

1.04  Startzone  

- In de start- en aankomstzone is het dragen van een mondmasker verplicht. 
- Renners stellen zich max. 10 min voor de start op.  

- Hygiëne te respecteren voor en door renners (snuiten in zakdoek, drinkbussen, …) 
 

1.05  Bevoorradings- en afvalzones (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) 
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- Afvalzone onmiddellijk na bevoorradingszone over +/- 100m, afvalbak plaatsen, locatie op te ne-
men in Technische Gegevens wedstrijd.  

 

1.06  Logistieke organisatie 

- Volgwagens in de wedstrijd 

- Het dragen van een mondmasker en ventilatie wordt sterk aangeraden. 

- Maximum 4 personen. 

- Jurywagen aankomst 
o Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden. 
o Uitslag voor huldiging kunnen aan de finish worden opgemaakt. 
o Volledige uitslag en verdere uitslagenverwerking gebeuren in het lokaal voorzien voor de 

commissarissen in de permanentie. 
- Jurywagen externe firma’s 

o Beperking aantal personen (1 speaker & max. 3 officials) 
o Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden. 

- Jurywagen Belgian Cycling / Fotofinish 
o Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden. 
o Aantal personen beperkt tot max. 4 (operator uitslag transponders, aankomstrechter 

en/of chrono) 

1.07  Aankomstzone / aankomstprocedure 

- Bij wielerwedstrijden met een parcours is het maximum aantal toeschouwers in de aankomst- en 
vertrekzone beperkt tot 2500, met mondmasker en op een veilige afstand.   

- In de start- en aankomstzone is het dragen van een mondmasker verplicht. 

- Na de aankomst houden de renners zich niet op aan de aankomst, maar rijden onmiddellijk rustig 

door naar hun wagen en/of kleedkamer (enkel de renners die voor de huldiging worden ver-

wacht blijven ter plaatse) 

1.08  Uitbetaling 

- Betaling prijzengeld gebeurt ter plaatse. 

1.09  Anti-dopinglokaal 

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

1.10  Geneeskundige hulpverlening 

- Aanwezigheid van EHBO-team conform de voorschriften van het KB 2019 en de tabel “Genees-

kundige Hulpverlening Wielerwedstrijden”.  De EHBO-diensten hebben kennis van zaken betref-

fende procedures bij Covid-19 verdachte deelnemers of toeschouwers. 

 

2. CEREMONIE & PERS 

2.01  Tent aankomst opvang renners 

- NVT 

2.02 Huldiging 

- Een beperkte huldiging kan doorgaan indien social distancing voor fotografen en publiek kan ge-
waarborgd worden. 

- Enkel renners op het podium (geen officials, genodigden, hostessen…) 
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- Eventuele aandenkens, trofeeën, bloemtuilen liggen klaar op het podium en zijn door de renners 
op aangeven vanzelf te nemen. 

2.03 Pers 

- Enkel interviews en foto’s van organisatie/renners in open lucht 
- Afstand bij interviews te respecteren 
 

3. PUBLIEK 
- Het begrip publiek/toeschouwer omvat niet:  

o de sporters (deelnemers) 
o de technische omkadering van de deelnemers  
o de organisatiemedewerkers van de wedstrijd, officials, pers. 

- Bij wielerwedstrijden met een parcours is het maximum aantal toeschouwers in de aankomst- en 
vertrekzone beperkt tot 2500, met mondmasker en op een veilige afstand.  Langs de rest van het 
parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich volgens de regels van de social dis-
tancing verzamelen. 

- De regels voor de sociale afstand moeten worden gerespecteerd bij het publiek, behalve voor 
mensen die behoren tot de toegelaten nauwe contacten of van hetzelfde huishouden. 

- Het is verplicht om een mondmasker te dragen wanneer het protocol het voorschrijft en in alle 
situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen 
en in de zones bepaald door de bevoegde lokale overheid afgebakend met een aanplakking die 
de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.   

- In de start- en aankomstzone is het dragen van een mondmasker verplicht. 
 

4. VIP & CATERING 

- Cateringfaciliteiten & VIP volgen de gangbare maatregelen voor horeca. 
 


