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Inleiding

De werkgroep overloopt de beslissingen de Veiligheidsraad, deze laten vanaf 8 juni al
contactloze competitie toe, en vanaf 1 juli competitie met contact en een publiek
beperkt tot 200 zittende toeschouwers, na 1 augustus kan dit aantal nog uitgebreid
worden. Er zijn echter nog heel wat onduidelijkheden, we moeten wachten op de
exacte tekst van het ministerieel besluit. Op basis van de huidige gekende informatie
werd reeds een aanzet gegeven voor een draaiboek-concept voor meetings.
De Raad van Bestuur heeft beslist om de competitiestart te houden op 1 augustus,
maar vraagt dat clubs al vanaf 1 juli wedstrijden in clubverband organiseren. Enerzijds
om de atleten al een eerste wedstrijdprikkel te geven, anderzijds geeft dit de
mogelijkheid aan de clubs om hun organisatie te testen in functie van de coronamaatregelen. Ook de LBFA houdt zich aan deze timing.
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Draaiboek heropstart competitie

De werkgroep buigt zich over het draaiboek voor de heropstart van
atletiekwedstrijden, dit document is een bijlage aan het verslag.
Naar jury toe lijkt er, mits de voorgestelde alternatieve organisatie, voldoende
juryleden te zijn om de geplande wedstrijden te kunnen laten doorgaan op
voorwaarde dat de organisator zelf voldoende medewerkers kan voorzien.
Atleten met een handicap mogen op het terrein begeleid worden door een begeleider
(met begeleiderskaart) die een mondmasker draagt.
De vraag is gesteld aan VS om het BK Cad-Sch te organiseren in Oordegem, hun
terrein voldoet best aan de noden rond social distancing.
Op recreatief vlak willen we onze clubs aanmoedigen om natuurlopen of vrije joggings
te organiseren vanaf 1 juli, de Commissie Recreatie heeft hiervoor reeds een
draaiboek uitgewerkt. Dit concept werkt met voorinschrijvingen, een vrije start, eigen
tijdsopname en zonder bevoorrading, waardoor het voldoet aan de geldende
overheidsrichtlijnen. Het voornaamste doel is om de recreatieve lopers terug te
betrekken bij de clubwerking. Belangrijk aandachtspunt is dat de lopers met
voldoende tussenafstand vertrekken (startuur op voorhand communiceren) en niet
samenscholen aan de aankomstzone. De clubs die een jogging in juli aangevraagd
hadden worden aangeschreven, maar ook andere clubs kunnen dit format
organiseren.
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Verdere stappen
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De clubs zullen het verslag en draaiboek ontvangen samen de organisatiestructuur
van jury en medewerkers voor elke discipline. We vragen hen om op basis van deze
informatie na te gaan of zij kunnen en willen organiseren en ons ten laatste maandag
22 juni te laten weten welke wedstrijden zij al dan niet zullen organiseren.

Het communicatieteam zal enkele clubs bezoeken die in juli al een clubmeeting
organiseren om beeldmateriaal te verzamelen van ‘good practices’. Deze worden voor
de start van het competitieseizoen op 1 augustus verspreid (vb. verloop en richtlijnen
voor atleten, traject toeschouwers,…).
Eind juni publiceren we het volledige draaiboek ‘Back on the Track’.
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Volgende vergadering

Na de deadline van de bevraging van organisatoren op 22 juni vergaderen we op
dinsdag 23 juni om 19.30u.
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Clubs krijgen de mogelijkheid om hun programma aan te passen van 24 juni t/m 30
juni. We proberen daarna zo snel mogelijk de kalender te publiceren.

