VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN ORGANISATOREN
Op basis van de info van Sport Vlaanderen1 werden richtlijnen uitgewerkt voor organisatoren, dit als leidraad bij de
voorbereidingen om eventuele risico’s zo veel als mogelijk uit te sluiten. We adviseren organisatoren om rekening te
houden met deze maatregelen en verder uit te werken op maat van het eigen evenement. Ga hier vervolgens mee in
overleg met de lokale besturen in functie van een optimale voorbereiding.
SOCIAL DISTANCE wordt waar mogelijk maximaal gefaciliteerd.
▪ Teken een wedstrijdsite uit waarbij de deelnemers vanaf aankomst t.e.m. vertrek elkaar zo weinig
mogelijk kruisen.
▪ Creëer 1-richtingsverkeer en zorg voor een duidelijke signalisatie vanaf aankomst tot vertrek van de
site. Maak gebruik van grondmarkeringen, lint, affiches, signalisatieborden, beachvlaggen, bogen…
▪ Denk ook na over creatieve formules zodat deelnemers zo weinig mogelijk materiaal vooraf
moeten klaarzetten, wisselen of afhalen nadien (bijv. swimrun zonder wetsuit en deelnemer houdt
zwembril en badmuts bij of bike-run-bike met loopschoenen aan).
▪ Herteken/vergroot drukke zones (start, wisselzone, finish) met het oog op een grotere spreiding en het
bewaren van een veilige afstand. Neem indien nodig extra hygiënische maatregelen bij betreden van
sommige zones (bijv. check-in of check-out wisselzone).
▪ Vanaf 1 juli is er geen limiet op het aantal deelnemers maar stem dit aantal, samen met de
medewerkers, grondplan en programma af zodat concentratie van personen vermeden wordt en de
veilige afstand maximaal gerespecteerd kan worden.
▪ Atleten komen zoveel mogelijk alleen naar de wedstrijd en beperken het aantal supporters.
Jeugdatleten mogen vergezeld worden van hun ouders.
▪ Focus is outdoor (ook bijvoorbeeld voor de aanmelding).
▪ Vanaf 1 juli hoeft de social distancing tussen deelnemers niet gehandhaafd te worden maar wel in
functie van medewerkers en mogelijke toeschouwers. Spreiding van de deelnemers wordt wel
aangemoedigd, dit kan o.a. door te werken met tijdsslots, rolling-start en non-drafting formules.
▪ Maak de te respecteren afstanden zichtbaar met dutch-lines en/of spandoeken.
De ALGEMENE HYGIËNEMAATREGELEN blijven gelden.
▪ Voorzie het nodige beschermingsmateriaal voor de medewerkers (mondmaskers, handschoenen en gels, ontsmettingsmateriaal, …). Potentiële contactpunten worden indien nodig afgeschermd met
plexiglas, die op regelmatige basis worden gereinigd en gedesinfecteerd.
▪ Faciliteiten om handen te wassen worden vergroot en handgel is op diverse strategische plaatsen
beschikbaar.
▪ Kleedkamers, douches en gemeenschappelijke ruimtes kunnen vanaf 1 juli terug ter beschikking
gesteld worden. Werk een concreet plan uit voor het gebruik hiervan (beperken aantal personen,
reinigingsschema) en stem dit vooraf af met de beheerder.
▪ Duid vooraf een coronaverantwoordelijke aan die ter plaatse de richtlijnen opvolgt en visueel
herkenbaar is.
▪ Zorg ook voor extra medewerkers die worden ingezet voor crowd control in functie van routings en
flow.
▪ Verplichte aanwezigheid van een EHBO-team met kennis van zaken betreffende procedures bij
COVID19-verdachte deelnemer. Bespreek met hen vooraf de preventiemaatregelen en
noodprocedures.
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Lees de meest recente info en protocollen via deze link: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-invlaanderen/

▪ Sensibiliseer dat atleten zoveel mogelijk hun eigen materiaal gebruiken en niet uitlenen. Bij gebruik van
wisselboxen dienen de atleten dit zelf te voorzien.
▪ Worden de plaatsen in de wisselzones herbruikt? Zorg dan indien nodig voor ontsmetting na elk
gebruik.
Zorg voor VLOTTE EN EENVOUDIGE PROCEDURES.
▪ Werk uitsluitend met voorinschrijvingen.
▪ Beperk de aanmelding tot de essentie (timingchip zelf afhalen zonder contact, ID of licentie tonen) en
dit binnen een veilig kader. Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van herbruikbare borstnummers
(indien gewenst wegwerp), bodymarkering, enveloppes, …
▪ Zorg ook voor een vlotte exitprocedure na de wedstrijd; chip afgeven aan aankomst, geen waarborg
recupereren, geen ceremonie of randactiviteiten en resultaten worden online ter beschikking gesteld.
▪ Brief medewerkers duidelijk wat van hen verwacht wordt, ook bij noodprocedures. Medewerkers
zorgen voor een eigen lunchpakket en drank.
▪ Voorzie een veilig en bewaakt opbergsysteem waar deelnemers hun (beperkt) persoonlijk materiaal
zoals sleutels, gsm, … kunnen in opbergen. Bijv. zakjes die hermetisch kunnen worden afgesloten
of een kluizenkist.
▪ Voor de bevoorrading brengen atleten hun eigen bevoorrading mee of voorzie de mogelijkheid om te
hervullen. Bij lange afstandswedstrijden of warme temperaturen kan gewerkt worden met een veilige
zone voor persoonlijke bevoorrading of door middel van gesloten verpakkingen die in quarantaine
stonden. Sensibiliseer om persoonlijk afval mee naar huis te nemen.
▪ Catering ter plaatse: indien gewenst te bekijken volgens protocol horecasector.
INFORMEREN EN SENSIBILISEREN
▪ Communiceer duidelijk op voorhand de nodige informatie (situatieplan, tijdschema,
veiligheidsrichtlijnen, ….) naar de deelnemers over het praktische verloop van de wedstrijd. Zo vermijd
je onduidelijkheden op het evenement en garandeer je een vlot verloop.
▪ Sensibiliseer ook in functie van gezond sporten; het belang van matig sporten binnen de comfortzone
en een goede conditionele voorbereiding. Voor meer info zie www.gezondsporten.be of
www.sportkeuring.be.
▪ Maak gebruik van de gedragscodes voor sporters en/of ouders (te downloaden via de website van Sport
Vlaanderen, zie link) en sensibiliseer om deze na te leven.
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