GEZONDHEIDSMAATREGELEN

BELGISCH KAMPIOENSCHAP ALLE CATEGORIEEN
Koning Boudewijnstadion (KBAB)
zaterdag 15 en zondag 16 augustus 2020

1. ALGEMENE MAATREGELEN
−

Het evenement vindt plaats achter gesloten deuren.

−

Herinnering aan de sanitaire regels: handen wassen, niet kussen, geen handen schudden en bewaar de
sociale afstand van minimaal 1,5 meter.

−

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen, behalve tijdens het sporten.

−

Op verschillende strategische locaties worden handdesinfectiepunten (hydroalcoholische gel) voorzien.

−

Een lijst van de aanwezige personen, bestaande uit minimaal de achternaam, voornaam, telefoonnummer
of e-mailadres, wordt minimaal 14 kalenderdagen bewaard om contact tracing in geval van besmetting
mogelijk te maken. Deze gegevens worden alleen gebruikt in de strijd tegen COVID-19. Ze worden
vernietigd na 14 kalenderdagen. Indien een aanwezige uitdrukkelijk weigert zijn toestemming te geven,
wordt hem de toegang tot het evenement geweigerd. Deze gegevens worden verzameld bij de
aanmeldingsstand en in de horecaruimte.

−

De toegang tot tribune 1 is via de eregalerij, terwijl de uitgang zich aan de trappen van de Brusselpoort
bevindt.

−

De trainers die toegang wensen tot tribune 2, 3 en 4 worden opgevangen door vrijwilligers, ter hoogte
van de callroom.

−

In de eregalerij wordt een horecaruimte ingericht. In de wachtrij, die zich in open lucht bevindt, op de
esplanade, is een afstand van minimaal 1,5 meter verplicht (weergegeven door een markering op de
grond) en het dragen van een is masker verplicht.
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−

Gelieve het stadion- en circulatieplan op te volgen:

2. ATLETEN
−

Het dragen van een mondmasker is voor iedereen verplicht, behalve voor atleten tijdens de warming-up,
competitie en cooling-down. In de callroom moeten de atleten wel verplicht hun mondmasker dragen.

−

Atleten moeten hun gezondheidstoestand zelf beoordelen en thuisblijven bij koorts, hoesten,
ademhalingsproblemen, smaak- en/of reukverlies, keelpijn en/of dramklachten.

−

Het tijdschema is aangepast om de mensenstroom beter te kunnen beheersen en om het aantal mensen
dat tegelijkertijd aanwezig is op de site zoveel mogelijk te beperken.

−

Atleten arriveren zo laat mogelijk (ten vroegste 75 minuten voor de start van hun wedstrijd) en keren na
hun wedstrijd onmiddellijk terug naar huis. Dit betekent dat we gedeeld vervoer niet aanraden als je niet
in dezelfde competitie aantreedt.

−

De aanmeldingsruimte wordt op de esplanade geïnstalleerd, voor de eregalerij. Respecteer de
wegmarkeringen om de sociale afstand in de wachtrij te respecteren.
De atleet ontvangt een polsbandje die toegang geeft tot de opwarmruimte (Stade Boin) en tot de
atletenruimte in het stadion (callroom, kleedkamers en toiletten). De atleet heeft geen toegang tot de
tribunes en zal daarom worden gevraagd om de wedstrijdruimte onmiddellijk na zijn proef te verlaten.
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−

De callroom, georganiseerd in de vorm van boxen, bevindt zich in de bocht van de 400m. Respecteer de
gecommuniceerde toegangstijden en ga naar de juiste boks (zie bijlage).
De lopers moeten hun persoonlijke spullen daar achterlaten voordat ze de piste betreden (zorg voor de
nodige bescherming in geval van regen!). Er zullen geen mandjesdragers aanwezig zijn. Ze moeten de box
uiterlijk 15 minuten na de wedstrijd leegmaken (zie bijlage). De deelnemers aan de kampnummers mogen
een zak meenemen in het stadion, maar deze is onderworpen aan een controle van de inhoud, in
overeenstemming met de regels van de internationale federatie, World Athletics en de geldende sanitaire
maatregelen.

−

De atleten die deelnemen aan de meerkampcompetitie krijgen toegang tot bepaalde kleedkamers
(maximaal 6 atleten per kleedkamer) om uit te rusten en zich om te kleden tussen de proeven door. Voor
kampnummers mogen de atleten zich rechtstreeks naar de wedstrijdruimte begeven. Voor de
loopnummers en het eerste nummer van de dag moeten ze altijd eerst via de callroom passeren.

−

Springnummers: voor en tussen elke poging moeten de atleten verplaatsingen vermijden en een
onderlinge afstand van minimaal 2 meter aanhouden.

−

De atleten met een lichamelijke handicap nemen voor bepaalde proeven deel aan dezelfde wedstrijden
als valide atleten. Bij kogelstoten, speerwerpen en verspringen krijgen deze atleten 6 pogingen, net zoals
de 8 valide atleten die zich plaatsen voor de drie laatste pogingen.

−

De procedure voor het uitreiken van de medailles wordt aangepast. De atleten worden gevraagd om zelf
de medaille te pakken, die in een plastic zak zit, en deze zelf om hun nek te hangen voor ze het podium
betreden, waar afstanden worden gegarandeerd, om de officiële foto te maken.

3. TRAINERS
−

De aanmeldingsruimte komt op de esplanade, voor de eregalerij. Een trainer die niet vooraf is
geregistreerd of die niet is gevalideerd door de federatie, krijgt geen toegang tot het evenement.
Respecteer de wegmarkeringen om de sociale afstand in de wachtrij te respecteren.
De trainer krijgt een polsbandje die toegang geeft tot de opwarmruimte (Stade Boin) en tot de vier
tribunes van het wedstrijdstadion (de bewegingsrichting is verplicht).
Om de kampnummers in tribune 2, 3 en 4 bij te wonen, moet de trainer aan de deur voor de callroom
wachten. Een vrijwilliger geeft hem toegang tot deze tribunes voor de duur van de wedstrijd.
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4. JOURNALISTEN
−

De aanmeldingsruimte komt op de esplanade, voor de eregalerij. Een journalist die geen bevestiging van
accreditatie van de federatie heeft ontvangen, krijgt geen toegang tot het evenement. Respecteer de
wegmarkeringen om de sociale afstand in de wachtrij te respecteren.

−

De journalist krijgt een polsbandje dat toegang geeft tot tribune 1 en een interviewzone (mixed zone).

5. OFFICIALS/VRIJWILLIGERS
−

De mensen die verantwoordelijk zijn voor het desinfecteren van apparatuur, desinfecteren hun handen
na elk gebruik.

−

Halve fond: Onmiddellijk na het passeren van de finishlijn, moeten de atleten wegblijven van de tribunes
en de Juryleden. Aan het antidopingpersoneel wordt gevraagd om het meldingsproces een paar minuten
uit te stellen en de gekozen atleten verder in de zone op de hoogte te stellen. In het specifieke geval van
de 3000m steeple zal een dosis chloor aan het water worden toegevoegd.

−

Sprint: Dezelfde maatregelen als voor de halve fond. Daarnaast worden de startblokken na elke serie
schoongemaakt indien gebruikt door een atleet. Als een atleet een hindernis aanraakt, wordt deze
onmiddellijk gedesinfecteerd.

−

Springen verticaal: De juryleden en officials moeten hun bewegingen beperken en een duidelijk
geïdentificeerde locatie op het veld hebben. De springmat dient op het einde van de wedstrijd
gedesinfecteerd te worden.

−

Springen horizontaal: Voor de start van de wedstrijd, moet het zand nat worden gemaakt en gemengd
worden met een virus dodend middel om elk risico op besmetting te vermijden.

−

Werpers: De werptuigen worden na elke worp gedesinfecteerd, aangezien ze worden gedeeld door de
atleten.

−

Meerkamp: Alle bovenstaande maatregelen worden toegepast tijdens de meerkampen.

Om de contact tracing te vergemakkelijken, is Ludwig Peetroons, Algemeen directeur van de Vlaamse Atletiekliga
Vlaamse Atletiekliga (ludwig@atletiek.be), de contactpersoon bij een mogelijke besmetting door het coronavirus
COVID-19.
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