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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.
Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van
sportactiviteiten volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek
en voor beheerders van sportinfrastructuur over.
Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen). Tenzij het lokale bestuur hier anders over beslist.
Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:
o Je werkt zonder Covid Safe Ticket
▪ Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden
▪ Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om
te eten of te drinken.
▪ Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en
indien indoor ook een CIRM-scan
▪ Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100%
van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor
▪ Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.
o Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)
▪ Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur
nodig
▪ Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
▪ Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen
Mondmaskers zijn niet langer verplicht in indoor en outdoor sportinfrastructuren. Enkel wanneer
je als toeschouwer een sportwedstrijd -of evenement bijwoont waarbij de toegelaten drempel
voor publiek wordt overschreden en waarbij men niet met het CST-werkt, ben je verplicht om
een mondmasker te dragen. Deze mondmaskerplicht geldt ook voor de professionals en medewerkers bij een evenement.

De algemene hygiënemaatregelen blijven nog wel 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 de UCI-wedstrijden moet eveneens de eventuele bijkomende maatregelen van het geldende
UCI-protocol toegepast worden.
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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 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.
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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
• Voor elke gedetailleerde vraag of specifieke situatie: +32 78 15 17 71 (Info Coronavirus, Nederlands 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/
Het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF)
Als u van plan bent naar België te reizen of naar België terug te keren na een verblijf in het buitenland, moet u:
- het laatste reisadvies lezen.
- binnen 48 uur voor aankomst in België een Passenger Locator Form invullen
Het PLF moet ingevuld worden door:
- alle personen die naar België reizen, behalve:
o wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven,
o wanneer ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48
uur.
- Reis je met het vliegtuig of per boot naar België ? Dan moet je altijd het PLF invullen, ook als je
minder dan 48 uur in België blijft of in het buitenland was.
- Reis je met de trein of bus vanuit een land buiten de EU of Schengenzone ? Dan moet je altijd het
PLF invullen, ook als je minder dan 48 uur in België blijft of in het buitenland was
- Wanneer je de afgelopen 14 dagen in een heel hoog risicoland verbleef, dien je ten alle tijden het
PLF in te vullen, ongeacht de duur van je verblijf.
Je vindt alle regels en het formulier hier: 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-cyclistes

-

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
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-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 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.

c) Nationaal elite (M)
Gezien er geen verplichting is vanuit de UCI voor een PCR-test op D-3, zal er ook gebruik worden gemaakt 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 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.

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 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.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 maatregelen 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 overwegingen van de gezondheidsautoriteiten toelichten.
- Deze beslissing heeft geen betrekking op de personen die in quarantaine worden geplaatst, hetgeen tot de uitsluitende bevoegdheid blijft behoren van de COVID-arts en/of de nationale gezondheidsautoriteiten.
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 isolatie en bij een antigeen sneltest een extra PCR-test afleggen.
- 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
-

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
- Lokaal, voldoende ruim en verlucht.
- Apart lokaal voor de vergadering van het college.
- 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 volgens de geldende maatregelen.

1.03 Ploegleidersvergadering
-

Het dragen van het mondmasker is verplicht tijdens de vergadering (UCI)

1.04 Startzone
-

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) (UCI).

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).
Wegwerpzones te voorzien, locatie op te nemen in Technische Gegevens wedstrijd.
Maximaal voorbehouden voor de stafleden van de teams/clubs.

1.06 Logistieke organisatie
-

-

Volgwagens ploegen:
o Maximum 3 personen (UCI).
o Alle inzittenden dragen een mondmasker (UCI)
Jurywagen aankomst
o Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden.
Jurywagen externe firma’s
o Beperking aantal personen (1 speaker & max. 3 officials)
o Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden.
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-

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
-

Volgens de algemene regels.

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.

1.10 Kleedkamers & douches
-

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

2. CEREMONIE & PERS
2.01 Tent aankomst opvang renners
-

Alleen renners en 1 verzorger (met mondmasker) per renner

2.02 Huldiging
-

Volgens de algemene regels.

2.03 Pers
-

Volgens de algemene regels.

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.
Volgens de algemene regels (zie A)

4. VIP & CATERING
-

Cateringfaciliteiten & VIP volgen maatregelen voor horeca.
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5. COVID-COÖRDINATOR
-

Het blijft nuttig om in elke organisatie een “Covid-coördinator” aan te duiden. Hoewel niet langer
verplicht, bevelen we dit toch nog steeds aan.
Die persoon is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen. Deze persoon staat met naam en contactgegevens op de website van de organisatie, zodat de contactcenters weten wie ze moeten contacteren indien nodig.
De COVID-coördinator staat mee in voor de eerstelijnshandhaving.

6. COMPLIANCE EN HANDHAVING
-

Toezicht op de handhaving van de maatregelen uit het protocol en hoe er desgevallend sanctionerend kan worden opgetreden.
Inzet van:
o Stewards & Security dienst voor controle toegang
o Politie
Elke persoon die de maatregelen niet naleeft moet het evenement 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, 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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