Schaal Marcel Indekeu volgt het COVID Event Protocol voor regionale wegwedstrijden opgesteld door
Cycling Vlaanderen en Belgian Cycling.

Algemene regels
-

-

-

De regels rond social distancing zijn afhankelijk van de generieke maatregelen zoals
opgenomen in het ministerieel besluit. Als algemene regel geldt een minimale afstand van
1,5 m meter tussen elk individu. Binnen de sociale bubbel of gezinsbubbel vervalt deze
afstand.
Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder
“nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de
veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker.
Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal tien personen (kinderen tot en met 12 jaar niet
meegerekend). Uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten.
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 waarop de verplichting van toepassing is.

Wedstrijd
Inschrijvingen
-

Mondmasker verplicht bij de inschrijvingen.

Voorinschrijving
-

-

Vooraf online inschrijven (via de website van Cycling Vlaanderen).
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 middernacht voor de wedstrijd.
Geen dagverzekeringen ter plaatse.

Wedstrijddag
Wat voorziet de organisator?
-

-

Een medewerker die samen met de officials van Cycling Vlaanderen het controleteam
vormt.
Aangepaste tafelschikking voor toepassing social distance regel.
Indien mogelijk, vinden de inschrijvingen plaats in open lucht. Indien het weer dit niet
toelaat gebeuren deze in de sporthal. De locatie voor de inschrijvingen zal voldoende ruim
zijn en permanent verlucht worden. We maken zoveel als mogelijk gebruik maken van een
aparte in- en uitgang.
Rugnummers en kaderplaatjes zullen op voorhand gereinigd worden.

Wat voorzien de renners?
-

De renner komt alleen inschrijven zonder begeleider/ouder (minderjarige renners kunnen
door één ouder/voogd begeleid worden).
Renners dienen gepast inschrijvingsgeld te voorzien.
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 uitwisseling van de vergunning).

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, …).

Bevoorradings- en afvalzones
-

In de bevoorradings- en afvalzones is het dragen van een mondmasker verplicht.
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 +/- 100m.

Logistieke organisatie
-

-

-

-

Volgwagens in de wedstrijd
o Het dragen van een mondmasker en ventilatie wordt sterk aangeraden.
o Maximum 4 personen per wagen.
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).

Aankomstzone / aankomstprocedure
-

In de start- en aankomstzone is het dragen van een mondmasker verplicht. De
veiligheidsafstand dient gerespecteerd te worden.
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
verwacht blijven ter plaatse).

Anti-dopinglokaal
-

De voorschriften van de bevoegde dopingautoriteit worden gerespecteerd.

Huldiging
-

Een beperkte huldiging zal doorgaan. Ten allen tijde dienen fotografen en publiek de social
distancing regels te volgen.
Enkel renners worden toegelaten op het podium (geen officials, genodigden, hostessen…). Het
dragen van een mondmasker is verplicht.
Bloemtuilen liggen klaar op het podium en zijn door de renners op aangeven vanzelf te nemen.

Pers
-

Interviews en foto’s van organisatie/renners gebeuren enkel in open lucht.
Afstand bij interviews dient gerespecteerd te worden.

Publiek
-

In de start- en aankomstzone is het dragen van een mondmasker verplicht
Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich volgens de
regels van de social distancing verzamelen.
De regels rond social distancing zijn afhankelijk van de generieke maatregelen zoals opgenomen
in het ministerieel besluit. Als algemene regel geldt een minimale afstand van 1,5 m meter
tussen elk individu. Binnen de sociale bubbel of gezinsbubbel vervalt deze afstand.

Catering
-

Cateringfaciliteiten volgen de gangbare maatregelen voor horeca.

Sesibilisering
Pre-communicatie
Algemene communicatie rond genomen maatregelen zal op voorhand gecommuniceerd worden via
website en Facebookpagina.

Tijdens het event
In en rond het sportpark zal er visueel gesensibiliseerd worden. Op strategische plaatsen wordt
signalisatie opgehangen waarop telkens de nodige info te lezen zal zijn.
Tijdens het event zal de speaker het publiek op regelmatige basis aan de maatregelen herrineren.

Handhaving
Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de geldende maatregelen. Ze zien er op toe dat de
maatregelen nageleefd worden en zullen onderling communiceren.
Bij handhavingsproblemen zal de politie gecontacteerd worden.

Beheer besmette personen
Vooraf
Bezoekers worden vooraf gevraagd om niet aanwezig te zijn indien hij/zij ziektesymptomen vertoont of
een risicocontact heeft gehad met iemand die recent positief getest is.

Tijdens
Indien een bezoeker tijdens het event ziektesymptomen begint te vertonen, dient hij/zij naar huis te
gaan en zicht te laten testen.

Crowd management:
-

-

-

-

Ingang sporthal: scheiding van richtingsverkeer doormiddel van nadar en pijlen.
Renners worden opgesteld in startzone.
In de aankomst- en vertrekzone is het dragen van een mondmasker verplicht en dient een
veilige afstand gerespecteerd te worden. Langs de rest van het parcours op de openbare weg,
mogen de toeschouwers zich volgens de regels van de social distancing verzamelen.
De regels rond social distancing zijn afhankelijk van de generieke maatregelen zoals opgenomen
in het ministerieel besluit. Als algemene regel geldt een minimale afstand van 1,5 m meter
tussen elk individu. Binnen de sociale bubbel of gezinsbubbel vervalt deze afstand.
Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder
“nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de
veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker.
Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal tien personen (kinderen tot en met 12 jaar niet
meegerekend). Uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten.
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 waarop de verplichting van toepassing is.

Hygiëne:
•
•

Sanitair en wastafels zijn voorzien in sporthal.
Biertent:
o Er mag enkel al zittend geconsumeerd worden. Bij het betreden of het verlaten van het
terras is het dragen van een mondmasker verplicht.
o Medewerkers bedienen steeds aan tafel er kan NIET aan de toog besteld worden.
o Medewerkers dragen steeds een mondmasker.
o Na het verlaten van het terras zullen tafels grondig ontsmet worden.

