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A. 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.  
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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. 
 

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. 
 

Voor de UCI wedstrijden moet eveneens het geldende UCI-protocol toegepast worden. 
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B. VOOR DE WEDSTRIJD 

De organisatie zorgt voor een duidelijke communicatie van onderstaande naar alle betrok-
kenen.  
De communicatie naar de teams en officials zal verlopen via de UCI en/of BelCy.  De orga-
nisatie staat in voor de communicatie naar de medewerkers.   

B.1 ZIEKTESYMPTOMEN 

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.  

Controle 
- De renners en hun stafleden verklaren dat de afname van de PCR testen gebeurd is volgens het 

UCI Protocol met negatief resultaat en ge-upload werden op de daarvoor bestemde UCI-site. 

Corona Safe Team 
- De organisatie beschikt over een Corona Safe Team, mimimaal bestaande uit een Corona-coördi-

nator en een COVID-arts. De corona-coördinator is voor, tijdens en na de activiteit het aan-
spreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen. Deze persoon staat 
met naam en contactgegevens in het draaiboek (zie infra - organisatorische maatregelen) en 
wordt ook kenbaar gemaakt op de website van de organisatie, zodat de contactcenters weten 
wie ze moeten contacteren indien nodig. 
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C. REIZEN NAAR BELGIË EN QUARANTAINE MAATREGELEN 

C.1 ALGEMENE INFORMATIE 

Elke deelnemer, ongeacht zijn functie, is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Belgische wet-
geving  om naar  België te reizen en de voorwaarden van de relevante autoriteiten in zijn eigen land. 

Deze regels zijn afhankelijk van: 

• Uw herkomst 

• Uw verblijf in België 

• De huidige status van de Covid-19-pandemie in België 

De regels die van toepassing zijn op reizigers zijn onderhevig aan wijzigingen. Gelieve regelmatig de 
beschikbare informatie te controleren. 

Alle informatie is beschikbaar op: 

• www.info-coronavirus.be/en/travels/  zie "Travelling to Belgium as a non-Belgian" Transport & 
International 

• Zie ook de Frequently Asked Questions pagina op deze website, zie "Transport & Internationaal". 

• Voor elke gedetailleerde vraag of specifieke situatie: +32 78 15 17 71 (Info Coronavirus, Neder-
lands of Frans) 

Documenten 

- PLF-formulier https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form 

 

C.2 REIZEN NAAR BELGIË 

De regels die van toepassing zijn op reizigers zijn onderhevig aan wijzigingen. Gelieve regelmatig de 
beschikbare informatie te controleren op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ 
1. Kom je uit een groene of oranje zone? Je moet je niet laten testen en niet in quarantaine. 
2. Kom je uit een rode zone in de Europese Unie? 

• Heb een vaccinatiecertificaat, herstelcertificaat of testcertificaat hebben? Je moet niet in quaran-
taine of je laten testen. 

• Heb je geen vaccinatiecertificaat, herstelcertificaat of testcertificaat? 
- Laat je testen op dag 1 of 2 nadat je in België bent. Is je test negatief ? Dan mag je uit quaran-

taine als je jouw resultaat hebt 
- Kinderen onder de 12 jaar moeten geen test doen. 
3. Kom je uit een rode zone buiten de Europese Unie? 

• Heb je een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat ? Laat je testen op dag 1 of 2 nadat je in Bel-
gië bent. 

• Is je test negatief ? Dan mag je uit quarantaine als je jouw resultaat hebt. Kinderen onder de 12 
jaar moeten geen test doen. 

• Let op: het certificaat dat je hebt moet een Europees of Belgisch erkend certificaat zijn. 

• Heb je geen vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat ? Je moet 10 dagen verplicht in quaran-
taine. Laat je testen op dag 1 en 7 nadat je in België bent. 

• Er zijn enkele landen waarvoor dit niet zo is. Je vindt deze lijst op info-coronavirus.be/nl/kleurco-
des-per-land/ 

4. Kom je uit een heel hoog risico land? 

• Je mag niet naar België reizen. Je mag enkel naar België reizen als je een essentiële reden 
hebt.  

• Heb je een essentiële reden? Je moet beschikken over: 
- een negatieve PCR-test van maximum 72 uur oud 
- of een digitaal EU-COVID-certificaat (of een door de Europese Commissie of België gelijkge-

steld certificaat). 

http://www.info-coronavirus.be/en/travels/
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
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• Je moet 10 dagen verplicht in quarantaine. Dit is zo voor iedereen, ook als je volledig gevacci-
neerd bent. Laat je testen op dag 7 dat je in België bent. Is de test op dag 7 negatief? Dan 
mag je uit quarantaine. 

 
Het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF)  
ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voor-
afgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen. 
1. Je vult het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) in binnen de 48 uur voor je aankomt in België. 

Het PLF moet ingevuld worden door: 

• alle personen die naar België reizen, behalve: 
- wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven, 
- wanneer ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur. 

• iedereen die met het vliegtuig of per boot naar België reist 

• iedereen die met de trein of bus reist vanuit een land buiten de EU of Schengenzone 
2. Check de kleurcode van jouw land en/of dit land op de lijst met heel hoog risico landen staat. Let 

op: was je de voorbije 14 dagen in een heel hoog risico land? Dan mag je niet naar België rei-
zen.  

3. Kijk na welk COVID-certificaat je hebt. Er bestaan drie soorten certificaten: 

• Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus. Je 
bent volledig gevaccineerd als je laatste prik minstens 2 weken geleden is. 

• Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van COVID-19. Je had een positieve PCR-test 
die niet ouder is dan 180 dagen en je quarantaine is voorbij. 

• Een testcertificaat bewijst dat je een PCR-test onderging waarvan het resultaat negatief was. 

• ! Let op: Woon je niet in de Europese Unie of Schengenzone ? Dan moet je over een certificaat 
beschikken, erkend door België of de Europese Unie. 

Je vindt alle regels en het formulier hier: https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passen-
ger-locator-form 
 
  

https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
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D. COVID-TESTING STRATEGIE COMPETITIES 

D.1 TESTPROCEDURE (UCI) 

D.1.1 Teams en stafleden 

a) UCI Class 1 – UCI Class 2 events 
 
Op onderstaande link vindt u de UCI protocollen.   
https://www.uci.org/news/2020/covid-19-pandemic-how-to-return-to-cycling-events 
https://www.uci.org/fr/news/2020/pandemie-de-covid-19-comment-revenir-aux-competitions-cy-
clistes 
 

Voorafgaande PCR-test 
- Voor de renners en stafleden is een voorafgaande PCR-test vereist en dit niet meer dan 3 dagen 

voor de wedstrijd  (max. D-3).  
- Deelname aan de wedstrijd is alleen toegestaan als het resultaat van deze test vóór het evene-

ment is ontvangen en als negatief is bevestigd voorafgaand aan de wedstrijd. 
- In het geval van meerdere wedstrijden na mekaar, is een nieuwe PCR-test nodig als de datum 

van de vorige meer dan 10 dagen oud is.  
- Indien er meer dan 14 dagen is tussen 2 wedstrijden moet een nieuwe PCR-test op D-3 uitge-

voerd worden. 

 
Deze tests vallen onder de verantwoordelijkheid van de teams zowel wat betreft de logistiek als de 
kosten 
 
b) UCI WorldTour – UCI Women’s WorldTour – UCI ProSeries 
 
Op onderstaande link vindt u de UCI protocollen:   
https://www.uci.org/news/2020/covid-19-pandemic-how-to-return-to-cycling-events 

https://www.uci.org/fr/news/2020/pandemie-de-covid-19-comment-revenir-aux-competiti-
ons-cyclistes 
 
 
 

https://www.uci.org/news/2020/covid-19-pandemic-how-to-return-to-cycling-events
https://www.uci.org/fr/news/2020/pandemie-de-covid-19-comment-revenir-aux-competitions-cyclistes
https://www.uci.org/fr/news/2020/pandemie-de-covid-19-comment-revenir-aux-competitions-cyclistes
https://www.uci.org/news/2020/covid-19-pandemic-how-to-return-to-cycling-events
https://www.uci.org/fr/news/2020/pandemie-de-covid-19-comment-revenir-aux-competitions-cyclistes
https://www.uci.org/fr/news/2020/pandemie-de-covid-19-comment-revenir-aux-competitions-cyclistes
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- Voor de renners en stafleden is voorafgaande PCR-testing een vereiste en dit op: 

- de zesde dag voor de wedstrijd 
- indien deze test negatief is volgt een 2de PCR-test niet meer dan 3 dagen voor de wedstrijd  

(max. D-3).  
- De deelname is alleen toegestaan als het resultaat van deze 2 testen vóór het evenement is ont-

vangen en als negatief is bevestigd voorafgaand aan de wedstrijd. 
- In het geval van meerdere wedstrijden na mekaar, zijn 2 nieuwe PCR-testen nodig als de datum 

van de vorige meer dan 10 dagen oud is.  
- Indien er meer dan 14 dagen is tussen 2 wedstrijden moeten nieuwe PCR-testen op D-6 en op D-

3 uitgevoerd worden. 

 
- Deze tests vallen onder de verantwoordelijkheid van de teams zowel wat betreft de logistiek als 

de kosten. 
 

c) Nationaal elite (M) 
Gezien er geen verplichting is vanuit de UCI voor een PCR-test op D-3, zal er ook gebruik worden ge-
maakt van sneltesten op D-1 / D’. 
 
 

D.1.2 Commissarissen en andere officials 
- Procedure is die van class1 en class2 wedstrijden 
- Deze tests vallen onder de verantwoordelijkheid van de UCI en de Nationale federatie zowel wat 

betreft de logistiek als de kosten. 
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D.2  PROCEDURE VOOR DE TEAMS IN DE WEDSTRIJDEN IN BELGIE 

UCI 
- Rapporteer alle testresultaten (1 of 2 per renner of staf, afhankelijk van het niveau van de wed-

strijd) in het UCI excel-formulier. Dit document moeten worden ondertekend (elektronische 
handtekening) door een arts (of, bij ontstentenis daarvan, door een verantwoordelijke manager). 

- Upload dit document uiterlijk om 18.00 uur de dag voor de start van de wedstrijd op het speciale 
opslagplatform (vertrouwelijke toegangscode: PCRtesting). 

- De individuele testresultaten van renners of personeel mogen niet op het opslagplatform wor-
den opgeslagen. Deze moet men ter beschikking houden van de medisch directeur van de UCI. Zij 
moeten hem worden verstrekt indien hij daarom verzoekt vóór een wedstrijd. 

 
D.3 PROCEDURE BIJ EEN VERMOEDEN VAN COVID-19 

- Alle personen die betrokken zijn bij het evenement (inclusief het personeel en de teamleden van 
het evenement) zijn gevraagd om elk vermoeden van COVID-19 onmiddellijk te signaleren aan de 
medische diensten. 

- De medische dienst van het evenement zal contact opnemen met de COVID-arts om de ver-
dachte patiënt op te volgen.  

- Het beheer van de klinische gevallen zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale of 
regionale gezondheidsdiensten. 

- De identificatie van contactgevallen met een bevestigde COVID-19 zaak (nauwe contacten (hoog-
risico) en blootstellingscontacten met een laag risico) zal de verantwoordelijkheid van de COVID-
arts zijn, in coördinatie met de teamarts en de bevoegde gezondheidsautoriteiten. 

- De uitvoering van het  protocol voor klinisch onderzoek en de doorverwijzing van de patiënt naar 
het dichtstbijzijnde COVID-centrum is de verantwoordelijkheid van de COVID-arts. 
 

D.4 PROCEDURE BIJ EEN BEVESTIGDE COVID-19 

 
D.4.1 Evenement 

- In het geval van een bevestigd geval van COVID-19, zal de COVID-arts alle relevante informatie 

overmaken aan de organisator, die verantwoordelijk is voor het nemen van de nodige maatrege-

len voor het evenement, na raadpleging van de nationale gezondheidsautoriteiten.  

- Alvorens de beslissingen met betrekking tot het evenement te bevestigen zal de organisator de 

UCI en de vertegenwoordigers van de renners en de ploegen raadplegen en hen de overwegin-

gen van de gezondheidsautoriteiten toelichten.  

- Deze beslissing heeft geen betrekking op de personen die in quarantaine worden geplaatst, het-

geen tot de uitsluitende bevoegdheid blijft behoren van de COVID-arts en/of de nationale ge-

zondheidsautoriteiten. 

 

D.4.2 Gevolgen van een positieve test 

a. Medewerkers organisatie 

- De persoon die positief testte moet onmiddellijk in isolatie en bij een antigeen sneltest een extra  

PCR-test afleggen. 

- De COVID-arts van de organisatie beoordeelt de risicocontacten en de regels rond contact tracing 

worden gevolgd.   

b. Atleten en staf 

- De persoon die positief testte mag niet deelnemen aan de wedstrijd, moet onmiddellijk in isola-

tie en bij een antigeen sneltest een extra PCR-test afleggen. 
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- Na overleg met de teamarts of de teamverantwoordelijke en de COVID-coördinator beoordeelt 

de COVID-arts van de organisatie de risicocontacten en de regels rond contact tracing worden 

gevolgd.   
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1. WEDSTRIJD 

1.01 Inschrijvingen 
- Er worden 3 polsbandjes per team voorzien voor de toegang tot de start- en aankomstzone. 
- Mondmasker verplicht bij de inschrijvingen 

Voorinschrijving 
- Conform geldende procedure (inschrijvingen per team) 
- Elite individueel: Vooraf online inschrijven (via de website van de federatie), niet meer ter 

plaatse.  

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 men gebruik moet maken van een bin-

nenlocatie dient deze voldoende ruim te zijn en permanent verlucht te worden.  Zoveel als mo-
gelijk gebruik maken van een aparte in- en uitgang.  

- Rugnummers en kaderplaatjes, bij voorkeur wegwerp, afhankelijk van het niveau van de wed-
strijd. Indien herbruikbare rugnummers en kaderplaatjes dient de organisatie een medewerker te 
voorzien voor de reiniging. 

- Apart lokaal voor vergadering van het college en voor de ploegleidersvergadering. Deze ruimten 
moet voldoende groot zijn voor het respecteren van de social distancing. 
Dit lokaal moet voldoende geventileerd worden.   

 
Wat voorzien de ploegen? 
- De sportdirecteur/ploegleider komt alleen inschrijven (met mondmasker) en doet de aanmelding 

van de startende renners.  

- Het dragen van het mondmasker is verplicht tijdens de ploegleidersvergadering. 
 

1.02  Teamparking  

- Hou de parking beperkt voor voertuigen van de ploegen, renners, verzorgers en mecaniciens.  

- Het dragen van het mondmasker op de rennersparking is verplicht  

- De parking is enkel toegankelijk voor de begeleiders van de renners, officials en medewerkers 

van de organisatie.  De organisatie zorgt voor toegangscontrole.  

1.03  Ploegleidersvergadering 

- Het dragen van het mondmasker is verplicht tijdens de vergadering. 
 

1.04  Startzone (iedereen mondmasker) 

- In de start- en aankomstzone is het dragen van een mondmasker verplicht. 
- Maximum 2 stafleden per team/ploeg in de start/aankomstzone. 

- Renners bieden zich aan bij de start, controleblad hoeft niet meer getekend te worden, controle 
aanwezigheid gebeurt door de officials. 

- Hygiëne te respecteren voor en door renners (snuiten in zakdoek, drinkbussen, …) 
- Het dragen van het mondmasker door de renners is verplicht tot voor de start (opvang maskers 

te voorzien). 

 
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 
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- Bevoorrading kan enkel in de daarvoor voorziene zone (aangegeven met borden). 
- Afvalzones te voorzien, locatie op te nemen in Technische Gegevens wedstrijd.  
- Maximaal voorbehouden voor de stafleden van de teams/clubs. 

 

1.06  Logistieke organisatie 

- Volgwagens: 

o Maximum 3 personen. 
o Alle inzittenden dragen een mondmasker 

- Jurywagen aankomst 
o Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden. 
o Uitslag voor huldiging kan aan de finish worden opgemaakt 
o Volledige uitslag en verdere uitslagenverwerking gebeurt 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 Beperking aantal personen (operator uitslag transponders, aankomstrechter en/of 

chrono) 
 

1.07  Aankomstzone (iedereen mondmasker) / 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  Anti-dopinglokaal 

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

1.09  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. 

1.10  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 

  



 
 

 
 
27/06/2021                                     COVID EVENT PROTOCOL (internationale wegwedstrijden en nationaal elite)_v2 13/16 

 

 
2. CEREMONIE & PERS 

2.01  Tent aankomst opvang renners 

- Alleen renners en 1 verzorger (met mondmasker) per renner 

2.02 Huldiging 

- Een beperkte huldiging kan alleen outdoor doorgaan indien social distancing voor fotografen kan 
gewaarborgd worden. 

- Plaats de podiumdelen voldoende (1,5m) uit elkaar. 

- Eventuele aandenkens, trofeeën, bloemtuilen liggen vooraf klaar (draag handschoenen) en zijn 
door de renners op aangeven zelf te nemen. 

- Renners dragen een mondmasker tijdens de hele podiumceremonie. 
- VIPs en hostessen mogen geen deel uitmaken van de ceremonie. Op het podium is slechts 1 per-

soon  naast de renners toegelaten. Deze persoon leidt de ceremonie in goede banen. Hij/zij be-
waart de veilige afstand van 1,5 meter en draagt verplicht een mondmasker. 

2.03 Pers 

- Inrichting perszaal: 
o De perszalen zijn uitgerust met desinfecterende handgels of ontsmettingsmiddelen, bij 

voorkeur in handenvrije dispensers. 
o Voldoende grotere en kleinere afvalbakken worden voorzien, die kunnen dienen voor de 

opvang van (afval)materiaal, zoals papieren tissues.  
o Bepaal vooraf de maximale toegelaten capaciteit en de inrichting. 

- Mondmaskers zijn verplicht in de permanentie, in de perszaal, mixed zone en de zone rond start 
en finish. 

- Na de wedstrijd zijn de renners te spreken in een mixed zone, een plek die elke renner na de fi-
nish (als hij of zij richting bus gaat) verplicht moet passeren. In die mixed zone kan met behulp 
van nadarhekken de social distance van minimaal 1,5 meter gerespecteerd worden. De renner 
die geïnterviewd wordt mag de weg niet versperren voor zijn collega’s die meteen naar de bus 
willen fietsen. En aan de kant van de media moet er ook gezorgd worden voor spreiding. Afge-
scheiden ruimtes voor televisie (rechtenhouders en niet-rechtenhouders apart), radio en video 
en de geschreven pers. 

- Interviews kunnen alleen maar als er met zogenaamde ‘hengels’ wordt gewerkt. Microfoons be-
vestigd op een stick die lang genoeg is om op afstand te blijven. 

- De winnaar en de nummers twee en drie worden na afloop van de wedstrijd door de host broad-
caster geïnterviewd in de buurt van het tentje voor de ‘flash’. Dit gebeurt in openlucht.  

- Na de podiumceremonie wordt het trio naar de mixed zone gebracht voor andere interviews. 
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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. 
 

3.01  Infrastructuur 

- Social distance wordt maximaal gefaciliteerd en waar mogelijk worden duidelijke routings aange-
duid binnen het event. Drukke punten worden hertekend met oog op bewaren van de aanbevo-
len distance, net zoals parkings verruimd worden om mensen veilig te laten uitstappen. 

- Stewards worden ingezet met oog op crowd control: bewaking van capaciteiten binnen bepaalde 
zones en bijhorende flows / routings. 

- Sanitaire punten worden gecoördineerd door een dedicated team. Zij laten mensen in en uit, en 
ontsmetten de faciliteiten continu. Tevens houden ze toezicht dat iedereen zijn handen wast na 
gebruik. 
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4. VIP & CATERING 

4.01  VIP & catering-organisatie 

- Cateringfaciliteiten & VIP volgen maatregelen voor horeca. 
 
 

5. CORONASAFE TEAM 

- Om zo adequaat mogelijk te (re)ageren dient een organisator een toegewijd CoronaSafe-Team 
samen te stellen, mimimaal bestaande uit een Corona-coördinator en COVID-arts voor de inter-
nationale wedstrijden.  

- Bij kleinere wedstrijdorganisaties (minder dan 200 toeschouwers) volstaat het om een Corona-
Safe-verantwoordelijke aan te stellen. Dit team wordt belast met de samenstelling van een wed-
strijd-specifiek draaiboek met te nemen maatregelen, controle over de uitvoering, bewaking van 
de naleving ervan en correctie bij tekorten binnen de diverse wedstrijden en hun verloop. 

- Dit CST of de CSV neemt ook de rol op van covid-coördinator. 
 
 

6. COMPLIANCE EN HANDHAVING  

Toezicht op de handhaving van de maatregelen uit het protocol en hoe er desgevallend sanctionerend 
kan worden opgetreden.  

Inzet van: 
- Stewards voor controle toegang en COVID-maatregelen 
- Security dienst 
- Politie 

Elke persoon die de maatregelen niet naleeft moet zijn accreditatie inleveren en de wedstrijd verlaten. 
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COVID-19    MEDISCH ATTEST ANTIGEEN SNELTEST 
 

Ik, ondergetekende, doctor in de geneeskunde (naam en voornaam),  
 

_____________________    _______________________ 

bevestig heden te hebben onderzocht de heer/mevrouw/juffrouw (naam en voornaam): 
 

_____________________    _______________________ 

nationaliteit:   _____________________ 

datum van geboorte: ___   / ___   / ____ 

verblijfplaats:   ______________________ 
 
en te hebben vastgesteld dat  
1)  bij hem/haar geen van de volgende symptomen werden vastgesteld: 

- abnormale vermoeidheid 

- algemeen ziektegevoel (energieverlies in combinatie met koude rillingen, slaperigheid, spier-
pijn, 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, 
rommelende darmen, hoofdpijn, krampen of koorts 

 
2) en een negatieve antigeen sneltest bij hem/haar werd afgenomen op   __  / __  / ____ 

Afgegeven te  ________________________________,  op  ___   / ___   / ____ 
 
Handtekening van de geneesheer      
 
 
Stempel van de geneesheer  
 

 

Gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend te bezorgen aan de COVID-coördinator. 

Afname antigeen sneltest ten vroegste 1 dag voor de wedstrijd.  
 


