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A. ALGEMENE REGELS
-

-

-

-

-

-

De wedstrijden worden georganiseerd met toepassing van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020, in het bijzonder artikel 15 voor de sportwedstrijden.
Professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek mits toestemming
van de bevoegde minister.
Volgende categorieën van wedstrijden vallen onder de bestaande regelgeving:
• UCI World Tour (M/V)
• UCI Pro Series (M/V)
• UCI .1 (M/V)
• UCI .2 (V)
• Nationaal elite (M)
Het begrip publiek/toeschouwer omvat niet: de sporters (deelnemers), de technische omkadering van de deelnemers en de organisatiemedewerkers van de wedstrijd.
Buiten de volledig publieksvrije zones (start, aankomst, afgesloten hellingen, …) mogen langs de
rest van het parcours op de openbare weg de toeschouwers zich met maximum 4 personen groeperen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen (kinderen jonger dan 13 jaar niet
meegeteld).
De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak
wonen onderling of tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauw contact, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.
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. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon
zich beperkt tot nauw contact met 1 persoon (buiten het huishouden).
Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen onder de 13 jaar niet meegerekend).
De organisatie brengt de nodige affiches aan waarop gewezen wordt dat de social distance regel
(1,5m afstand) en het dragen van het mondmasker verplicht is.
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.
Buiten de officials, pers, ge-accrediteerden en medewerkers van de organisatie, worden alleen
nog op gecontroleerde wijze de begeleiders van de renners toegelaten in de start- en aankomstzone waar het dragen van een mondmasker verplicht is.

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 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.
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 betrokkenen.
De communicatie naar de teams en officials zal verlopen via de UCI en/of BelCy. De organisatie 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 samen 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, rommelende 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 wedstrijd.
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-coördinator en een COVID-arts. De corona-coördinator is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt 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.
- De Corona Cel van de federatie ondersteunt de organisator in de voorbereiding van de wedstrijd
en het opvolgen van het protocol.
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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 wetgeving 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, Nederlands of Frans)
Documenten
- Verklaring op eer voor een essentiële reis: https://travel.info-coronavirus.be/nl/essentiele-reis
- PLF-formulier https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
- BTA: https://bta.belgium.be/nl

Situatie op 12.02.2021
Reizen naar België
Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in
het buitenland.
Beroepssporters of sporters met een topsportstatuut mogen naar België reizen, maar dit enkel voor
de verplaatsingen die als essentieel worden beschouwd in het kader van hun sportieve activiteiten.
Ze moeten daarvoor een verklaring op eer invullen, ondertekenen en bijhouden tijdens de reis (zie
verder). Deze specifieke voorwaarden hierboven komen boven op de normale voorwaarden om
toegang te krijgen tot België.
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C.2 VOOR VERTREK NAAR BELGIË
C.2.1 Verklaring op eer - essentiële reis
Een verklaring op eer is verplicht voor een persoon met de nationaliteit van, of met de hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, of met de hoofdverblijfplaats in een derde land die
op de lijst is hernomen (https://reopen.europa.eu/nl/).
Voor deze reizen, is de reiziger – behoudens overmacht – verplicht de digitale of papieren verklaring
op eer, waarvan het modelformulier terug te vinden is op de website www.info-coronavirus.be, voorafgaand aan de reis in te vullen, te ondertekenen en bij zich te dragen gedurende de integrale reis.

C.2.2 Negatieve test niet-inwoners komende van een rode zone
Personen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben dienen vanaf de leeftijd van 12 jaar over een
negatief testresultaat te beschikken op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor vertrek naar
Belgisch grondgebied werd afgenomen.
Uitzonderingen:
- Reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen, en bovendien maximum
voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen negatieve test kunnen voorleggen.
Op het document staat:
- Het resultaat van de test is negatief.
- De datum van de monsterafname moet duidelijk worden aangegeven: het document is vanaf die
datum 72 uur geldig.
- Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden geaccepteerd.
- De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land waar de reiziger vandaan komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog.
Het voorleggen van een negatieve test, geeft geen uitzondering op het verplicht invullen van het PLF
en de eventuele verdere gevolgen, namelijk het zich in quarantaine plaatsen en een verplichte test
op dag 7 na aankomst in België.
De test geeft enkel weer of je niet ziek was wanneer je vertrok. De gevolgen van je reis en eventuele
besmetting worden hiermee niet weergegeven
C.2.3 Het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF)
ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.
Uitzondering:
Reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor
48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document
invullen.
Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is verplicht.
Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot instappen
door de vervoerder, en weigering van toegang tot het grondgebied.
Aan de hand van het PLF wordt bepaald of je in quarantaine moet.
Je vindt alle regels en het formulier hier: https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
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C.3 QUARANTAINE IN BELGIË
C.3.1 Welke reizigers moeten in quarantaine?
Reizigers (inwoners en niet-inwoners) die terugkeren uit rode zones, die langer dan 48 uur in het
buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als
"hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten.
Dit impliceert voor de burgers die terugkeren uit een rode zone in het buitenland een quarantaine
doorlopen van minstens 7 dagen, gevolgd door 7 dagen van extra waakzaamheid (7 + 7).
De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine.
Reizigers die terugkeren uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika voor een verblijf
van meer dan 48 uur, moeten 10 dagen in quarantaine.
Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit
aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht.
C.3.2 Beperkte vrijstelling van quarantaine in het kader van deelname aan wielerwedstrijden.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 geeft een beperkte vrijstelling van quarantaine in het kader van deelname aan professionele sportwedstrijden.
Volgende personen worden voor de activiteiten in het kader van deelname aan wielerwedstrijden
beperkt vrijgesteld van quarantaine, onafhankelijk van hun score op het PLF:
- de deelnemende renners, omkadering en technische staf van de teams
- de UCI-officials
- andere noodzakelijke derden
De activiteiten waarvoor ze de quarantaine mogen verlaten, dienen zeer strikt georganiseerd te zijn:
trainingen volgens de strikte regels van topsport, wedstrijd volgens de verschillende protocollen opgelegd door de gemeenschappen en/of de internationale federaties.
Er is geen uitzondering op de quarantaine voor wat betreft alle andere activiteiten.
Een nominatief attest wordt door Belgian Cycling afgeleverd dat bij controle kan voorgelegd worden
(zie bijlage).
Belgian Cycling bewaart een lijst van de afgeleverde attesten en bezorgt deze aan Sport Vlaanderen
en aan het kabinet van de Minister van Sport.
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C.4 OVERZICHT MAATREGELEN
Aankomst uit oranje of groene zones
- Er zijn geen voorwaarden qua quarantaine in België.
Aankomst uit rode zone en maximum 48 uur verblijf in België
- Moeten geen negatieve test kunnen voorleggen.
- Moeten geen PLF-document invullen.
- Verklaring op eer is vereist.
- Quarantaine is niet verplicht.
Niet-inwoners met aankomst uit rode zone en verblijf van meer dan 48 uur in België
- Moeten een negatieve PCR-test kunnen voorleggen.
- Moeten een PLF-document invullen.
- Verklaring op eer is vereist.
- De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine. Reizigers die terugkeren uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika moeten
10 dagen in quarantaine en moeten een test afleggen op dag 1 en dag 7 van de quarantaine.
- Nominatief attest afgeleverd door Belgian Cycling geeft vrijstel van quarantaine voor de activiteiten in het kader van deelname aan wielerwedstrijden, er is geen uitzondering op de quarantaine
voor wat betreft alle andere activiteiten.
Inwoners met aankomst uit rode zone en verblijf van meer dan 48 uur in België
- Moeten een PLF-document invullen.
- Verklaring op eer is vereist.
- PCR test op dag 1 en dag 7 van de quarantaine is verplicht.
- De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine. Reizigers die terugkeren uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika moeten
10 dagen in quarantaine.
- Nominatief attest afgeleverd door Belgian Cycling/Cycling Vlaanderen geeft vrijstel van quarantaine voor de activiteiten in het kader van deelname aan wielerwedstrijden, er is geen uitzondering op de quarantaine voor wat betreft alle andere activiteiten.
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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/docs/default-source/medical/guidelines-return-comp-eng-10-aout-class-1--2.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/medical/guidelines-return-comp-fr-10-aout-class-1-2.pdf

-

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 evenement 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 uitgevoerd worden.

Deze tests vallen onder de verantwoordelijkheid van de teams zowel wat betreft de logistiek als de
kosten
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b) UCI WorldTour – UCI Women’s WorldTour – UCI ProSeries
Op onderstaande link vindt u de UCI protocollen:

https://www.uci.org/docs/default-source/medical/guidelines-return-comp-eng-28-aug-wtwwt.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/medical/guidelines-return-comp-fr-28-aout-wtwwt.pdf
-

-

-

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 ontvangen 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 D3 uitgevoerd worden.

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

-

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 BIJKOMENDE MAATREGELEN VOOR DE TEAMS IN DE WEDSTRIJDEN IN VLAANDEREN
D.2.1 Testing
Deze regels gelden voor alle betrokkenen, BOVENOP de testvoorwaarden opgelegd door de UCI
(D.1) en de regels rond testing n.a.v. reizen naar België (C.2).
Een negatief testresultaat afgenomen voor een vliegreis of reis met het openbaar vervoer is niet voldoende.
Na een vliegreis of een reis met het openbaar vervoer, moet er dus steeds een nieuwe test afgenomen worden.
Zijn er vijf dagen of minder (tot 72u) tussen de vliegreis of de reis met het openbaar vervoer (vertrek)
en de dag van de wedstrijd, dan geldt een extra verplichting en moeten er in die periode minimum op
2 tijdstippen worden afgenomen:
- PCR op dag 1 EN PCR 72u voor de wedstrijd
- PCR 72u voor de wedstrijd EN sneltest maximum 24u voor de wedstrijd
In het geval van meerdere wedstrijden na mekaar, is een antigeen sneltest max. 24 uur voor de wedstrijd nodig indien de datum van de laatste PCR-test meer dan 72 uur oud is voor de datum van de
tweede of volgende wedstrijd.
Renners: afname door de organisatie
Staf: afname mag door de teamarts gebeuren
Personen die reeds een vaccinatie hebben ontvangen moeten ook een negatieve PCR-test voorleggen aangezien ze nog drager kunnen zijn van het virus.
De periode van 7 dagen na reizen is de incubatieperiode. Als een test wordt afgenomen in deze periode, dan geeft dit géén garantie geeft dat deze persoon niet besmet is geraakt tijdens de reis. Men
moet dus waakzaam blijven voor symptomen. Een negatief testresultaat geeft enkel een indicatie
van (voorlopig) afwezig / zeer laag viruspartikels en dus een beperkt risico op besmettelijkheid.

D.3 PROCEDURE VOOR DE TEAMS IN DE WEDSTRIJDEN IN VLAANDEREN
UCI
- Rapporteer alle testresultaten (1 of 2 per renner of staf, afhankelijk van het niveau van de wedstrijd) 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 worden 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.
Maatregelen in Vlaanderen
- Opstellen van een tijdstabel voor de registratie van de teams en de eventuele afname van de
sneltesten.
- Afgifte ingevuld en ondertekend formulier (Form test results team) bij de registratie met aanduiding voor wie een sneltest is uitgevoerd door de teamarts (staf) of moet uitgevoerd worden (renners).
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D.4 BIJKOMENDE TESTING VOOR DE ORGANISATIE
Testing wordt eveneens opgelegd voor voor alle medewerkers in de wedstrijdbubbel.
De organisatie maakt hiervoor een grondige risico-analyse.

Bv.
-

Alle medewerkers bij de inschrijving.
Alle medewerkers van de organisatie in de vertrek- en aankomstzone.
Alle inzittenden in de volgwagens van de wedstrijdkaravaan
Piloten op moto met passagier (pers, mobiele seingever, …) en de betreffende passagier tenzij
het zou gaan om een personen die onder hetzelfde dak wonen of nauwe contacten zijn.

Testing met de keuze tussen een PCR-test of een antigeen sneltest.
Procedure PCR-test
- Afname ten vroegste 3 dagen voor de wedstrijd.
- In het geval van meerdere wedstrijden na mekaar, is een nieuwe test nodig als de datum van de
vorige meer dan 10 dagen oud is. (volgens UCI protocol)

Procedure antigeen-sneltest
- Afname ten vroegste 24 uur voor de wedstrijd.
- Het attest van een negatief resultaat wordt afgeleverd door een arts.
- Kan voor de medewerkers ook afgenomen worden op de ochtend van de wedstrijd.
Controle
- Door de COVID-coördinator van het Corona Safe Team.
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D.5 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 verdachte 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 (hoogrisico) en blootstellingscontacten met een laag risico) zal de verantwoordelijkheid van de COVIDarts 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.6 PROCEDURE BIJ EEN BEVESTIGDE COVID-19
Gevolgen van een positieve test
- Bij een positieve PCR test worden meteen de regels rond contact tracing gevolgd. De covid-arts
van de organisatie beoordeelt de risicocontacten. De persoon die positief testte mag niet deelnemen aan de wedstrijd en moet onmiddellijk in isolatie.
- Bij een positieve antigeentest max. 24 u voor wedstrijddag zal die persoon in isolatie moeten,
een PCR test afleggen en worden de regels rond contact tracing gevolgd. De covid-arts van de
organisatie beoordeelt de risicocontacten.

18/02/2021

COVID EVENT PROTOCOL (inter)nationale wegwedstrijden

13/22

1. WEDSTRIJD
1.01 Inschrijvingen
-

Er wordt 1 polsbandje per renner/ 3 polsbandjes per team voorzien voor de toegang tot de starten aankomstzone.

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?
- Inschrijving in open lucht of verdient de absolute voorkeur. Indien men gebruik moet maken van
een binnenlocatie dient deze voldoende ruim te zijn en permanent verlucht te worden. Er wordt
een aparte in- en uitgang voorzien.
- Aangepaste tafelschikking: voldoende afstand tussen organisator, commissarissen en team managers
- Rugnummers en kaderplaatjes, bij voorkeur wegwerp, afhankelijk van het niveau van de wedstrijd. 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, pers, ge-accrediteerden en medewerkers van de organisatie. De organisatie zorgt voor toegangscontrole.
Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk.

1.03 Ploegleidersvergadering
-

Het dragen van het mondmasker is verplicht tijdens de vergadering.

1.04 Startzone (iedereen mondmasker)
-

Verzorgers, commissarissen, corona stewards, medewerkers dragen een mondmasker.
De startzone is enkel toegankelijk voor de renners, ge-accrediteerden, officials en de verzorgers.
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 is verplicht tot voor de start (opvang maskers te voorzien).
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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).
Afvalzones te voorzien, locatie op te nemen in Technische Gegevens wedstrijd.
Uitsluitend voorbehouden voor de stafleden van de teams/clubs.

1.06 Logistieke organisatie
-

-

-

-

-

Volgwagens officials
o Maximum 2 personen indien geen compartimentering is voorzien.
o Alle inzittenden dragen een mondmasker
Wagen rode vlag en wagen groene vlag
o Het dragen van een mondmasker is verplicht.
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.
o Indien mogelijk gescheiden ruimte of gebruik van plexischermen
Jurywagen Belgian Cycling / Fotofinish
o Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden.
o Beperking aantal personen (operator uitslag transponders, aankomstrechter en/of
chrono)
Andere volgwagens
o Maximum 2 personen indien geen compartimentering is voorzien.
o Alle inzittenden dragen een mondmasker

1.07 Aankomstzone (iedereen mondmasker) / aankomstprocedure
-

-

De organisatie ziet er op toe dat er geen publiek is in de start en aankomstzone. Buiten de officials, pers, ge-accrediteerden 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 kleedkamer (enkel de renners die voor de huldiging worden verwacht 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 “Geneeskundige Hulpverlening Wielerwedstrijden”. De EHBO-diensten hebben kennis van zaken betreffende procedures bij Covid-19 verdachte deelnemers of toeschouwers.
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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 persoon naast de renners toegelaten. Deze persoon leidt de ceremonie in goede banen. Hij/zij bewaart 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 Waar mogelijk wordt éénrichtingsverkeer geïnstalleerd, dus één ingang en één uitgang.
o De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels
wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of
een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter.
o Bepaal vooraf de maximale toegelaten capaciteit. Deze wordt berekend door het aantal
toegankelijke vierkante meters te vermenigvuldigen met het aantal toegelaten bezoekers
per m², de zogenaamde dichtheid of densiteit. Bij een oppervlakte van 100 m² en een
toegelaten dichtheid van 0,1 persoon per m² (of anders : 10 m² per persoon), geeft deze
berekening een maximaal toegelaten capaciteit van 10 bezoekers (= 100 m² x 0,1 dichtheid).
o De contactgegevens (naam, telefoonnummer, emailadres) van alle aanwezigen moeten
worden verzameld en bijgehouden. Dit met het oog op het garanderen van maximale
aantallen, minimale sociale afstand, speciale routes, contacttracering...
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 finish (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. Afgescheiden 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 bevestigd 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 broadcaster 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 Ministerieel Besluit bepaalt dat publiek niet is toegelaten.
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.
Buiten de volledig publieksvrije zones (start, aankomst, afgesloten hellingen) mogen langs de
rest van het parcours op de openbare weg de toeschouwers zich met maximum 4 personen groeperen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen (kinderen jonger dan 13 jaar niet
meegeteld).
De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak
wonen onderling of tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauw contact, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie deze veiligheidsafstand niet
kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
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. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon
zich beperkt tot nauw contact met 1 persoon (buiten het huishouden).
Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen onder de 13 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 die
de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.
De organisatie brengt de nodige affiches aan waarop gewezen wordt dat de social distance regel
(1,5m afstand) en het dragen van het mondmasker verplicht is.
Buiten de officials, pers, ge-accrediteerden en medewerkers van de organisatie, worden alleen
nog op gecontroleerde wijze de begeleiders van de renners toegelaten in de start- en aankomstzone.
Meteen na elke wedstrijd moeten de betreffende renners, begeleiders en de technische omkadering het parkoers en de parking verlaten.

3.01 Infrastructuur
-

-

-

Social distance wordt maximaal gefaciliteerd en waar mogelijk worden duidelijke routings aangeduid binnen het event. Drukke punten worden hertekend met oog op bewaren van de aanbevolen 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.
Gemeenschappelijke eetgelegenheden zijn niet toegestaan.
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4. VIP & CATERING
4.01 VIP & catering-organisatie
-

In de huidige fase is het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en voeding verboden en
zijn de kantines, restaurants en andere drankgelegenheden gesloten.

5. CORONASAFE TEAM
-

-

Om zo adequaat mogelijk te (re)ageren op de huidige uitdagingen dient de organisator een toegewijd CoronaSafe Team samen te stellen, mimimaal bestaande uit een Corona-coördinator en
COVID-arts voor de internationale wedstrijden.
Dit team wordt belast met de samenstelling van een evenement-specifiek draaiboek met te nemen maatregelen, controle over de uitvoering, bewaking van de naleving ervan en correctie bij
tekorten binnen de diverse evenementen en hun verloop.

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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Attest erkende deelnemer aan de UCI weg wedstrijden 2021
Uitzonderingsmaatregelen COVID-19
Attestation reconnue comme participant aux épreuves cycliste UCI sur route 2021
Exceptions COVID-19
Attestation recognized as a participant or official in the UCI road races 2021
Exceptions COVID-19
BELGIAN CYCLING bevestigt dat ondergenoemde persoon erkend is als deelnemer met een essentiële
functie voor het verloop van de UCI wielerwedstrijden en hiermee valt onder de uitzonderingsmaatregel inzake reizen en quarantainemaatregelen (noodzakelijke verplaatsing in het kader van professionele activiteiten).

BELGIAN CYCLING confirme que la personne mentionnée ci-dessous est un participant dont la fonction est essentielle au déroulement des épreuves cycliste UCI sur route et relève donc de l’exemption
de restriction de déplacement et de quarantaine (déplacements nécessaires dans le cadre des activités
professionnelles).

BELGIAN CYCLING confirms that the person mentioned below is a participant or official whose function
is essential to the organisation of UCI road races and therefore falls under the authorized exception of
travel restriction and quarantine (travel necessary for professional activities).

NAAM/NOM/NAME:

XXXXXX

NATIONALITY:

XXXXXX

FUNCTION:

XXXXXX

DATE OF THE CERTIFICATE

XXXXXX

Naam/Nom/Name

Functie/Fonction/Function

Handtekening/Signature
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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, 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,
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.
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Mobile

E-mail

Résultat
Result

Test rapid(e)
Requis (O/N)?
Required (Y/N)?

Signature

Date neg
PCR-test

Function / Fonction

Par avion (O/N)? Date de départ
By plane (Y/N)? Date of departure

Date

Date d'arrivée
Date of arrival

Name / Nom

UCI ID

Nationalité
Nationality

Je certifie l'exactitude des résultats reportés dans ce document.

Prénom
First name

Date

I certify the accuracy of the results reported in this document.

Nom
Last name

Coureurs / Riders

Equipe / Team

Epreuve / Race

ETAT DE REALISATION DES TESTS COVID - STATE OF PERFORMANCE OF COVID TESTS
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Résultat
Result

Mobile

Requis (O/N)?
Required (Y/N)?

E-mail

Date neg
PCR-test

Signature

Par avion (O/N)? Date de départ
By plane (Y/N)? Date of departure

Function / Fonction

Date d'arrivée
Date of arrival

Date

Nationalité
Nationality

Name / Nom

UCI ID

Test rapid(e)

Je certifie l'exactitude des résultats reportés dans ce document.

Prénom
First name

Date

I certify the accuracy of the results reported in this document.

Nom
Last name

Staff

Equipe / Team

Epreuve / Race

ETAT DE REALISATION DES TESTS COVID - STATE OF PERFORMANCE OF COVID TESTS

