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ALGEMENE REGELS
Vanaf 1 juli kunnen opnieuw voor alle sporten competitiewedstrijden
worden georganiseerd.
Tijdens de sportbeoefening zelf vallen de regels van social distancing
weg en hoeven deelnemers aan competitiewedstrijden en sportevenementen dus geen afstand te houden tijdens het beoefenen van
Colofon
de sportactiviteit.
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Frank Glorieux
Er is geen
limiet op het aantal deelnemers tijdens deze wedstrijden.
Bovendien
mogen er in deze fase ook maximaal 200 zittende toeschouwers
VORMGEVING
Atelier Per
Twee
aanwezig
zijn.
© COPYRIGHT MY CYCLING VLAANDEREN

voorbehouden.
deze
VanafAlle
1 rechten
augustus
werd Niets
eenuitperspectief
geboden voor de heropstart van
uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen
sportevenementen.
cijfers
over deelnemers en toeschouwers zijn
in een geautomatiseerd Concrete
gegevensbestand
of
openbaar
gemaakt,
op enige
hier voor
deze
fasein enige
nogvorm
nietofgecommuniceerd.
Dit wordt opgenomen in een
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door
latereprintouts,
update
vanofdit
protocol.
kopieën
op welke
manier dan
ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming van de auteur.

De algemene hygiënemaatregelen blijven essentieel:
CYCLING
VLAANDEREN
VZW
→ Was
je handen
regelmatig
en grondig met water en zeep.
Strandlaan 3, 9000 Gent
→ Moet
T. +32je
(0)hoesten?
9 321 90 20 Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant
vaninfo@cycling.vlaanderen
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 ver-moeidheid…) blijf je thuis.
Indien er meerdere wedstrijden op dezelfde dag en locatie worden
georganiseerd moet tussen elke wedstrijd een tijdspanne van 1 uur voorzien
worden.
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WEDSTRIJD
INLEIDING
INSCHRIJVINGEN
Hé, jij daar! Fiets je graag? Alleen of in groep? Competitief of recreatief? Op
Voorinschrijving
de openbare weg of off-road? Of toch liever op een gesloten accommodatie
→ Vooraf online inschrijven (via de website van de federatie), niet
zoals een wielerbaan of een BMX-circuit? Dan ben je bij Cycling Vlaanderen
meer
terjuiste
plaatse
bijof inschrijven
aan het
adres.
Cycling
Vlaanderen is namelijk het kloppend hart van het
→ Inwielrennen
juli staanen
deheeft
voorinschrijvingen
open
een aanbod op jouw
maat.voor
Leesvergunninghouders
verder en ontdek er hier
Belgian
Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB.
alles over!
→ Afmelden kan tot 24u voor de wedstrijd.
→ Geen dagverzekeringen ter plaatse, alleen vooraf bij provinciale
HE, WIST JE DAT?
WPV
Zoals we op de vorige pagina aanhaalden, kan je ook de zoek¬functie op onze website gebruiken.
Naast het logo op de homepage van onze website www.cycling.vlaanderen vind je een zoekbalk.
Wedstrijddag
Als je hierop klikt, kan je een zoekterm ingeven om meer informatie te verkrijgen over een bepaald
Wat onderwerp.
voorzietVeel
deleesfederatie?
en surfplezier!
→ Coronasteward die samen met de medewerker van de organisatie
STAN
EN STIEN - MASCOTTES
VLAANDEREN
een
controleteam
vormt datCYCLING
instaat voor:
Maak kennis met onze fietsmascottes Stan en Stien. Je komt ze zeker eens tegen op een van onze
- wielerevents
de sensibilisering
en controle op naleving van het gedragsvele
en wieleractiviteiten!
charter waaronder social distan-cing en crowd control. Bij
VISIE
- ALLES OP ZIJN
TIJD
niet-naleving
wordt
er ingegrepen en bijgestuurd.
Wedstrijdjes winnen bij de U15. Kampioen worden bij de U17. Allemaal leuk, maar geen garantie op
- de organisatie aan de inschrijving (persoon aan de ingang van
succes als professioneel wielrenner of wielrenster… En dit hoeft ook niet.
het lokaal die de renners beurtelings toelaat).
Gezond groeien in de koers is de boodschap. Fietsen is fun. En het moet fun blijven. Daarom
→ Mondmaskers,
handgel, handschoenen
voor de officials
de volgt
ontwikkelden we een langetermijnvisie:
LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT.
Trainen om en
te winnen
later wel. Ontdek nu samen met je ouders en je club in welke fase je thuishoort en ga er mee aan de slag.
coronastewards (één van de federa-tie en één namens de
Ons doel is een actieve levensstijl en levenslang fietsen in een gezonde omgeving voor ieder lid bij
organisatie)
Cycling Vlaanderen. Het is veel meer dan enkel de weg naar topsport, maar het kan er wel naartoe
leiden.medewerker
Het kind/de renner/renster
staat altijd centraal
in ditde
verhaal.
→ Extra
(coronasteward
van
federatie)

Wat voorziet de organisator?
→ Een medewerker die samen met de coronasteward van de federatie
het controleteam vormt.
→ Aangepaste tafelschikking voor toepassing social distance regel.
→ Indien mogelijk, inschrijving in open lucht of tent, indien een
binnen locatie dient deze voldoende ruim te zijn en permanent
verlucht te worden. Zoveel als mogelijk gebruik maken van een
aparte in- en uitgang.
→ Rugnummers : indien herbruikbare rugnummers en kaderplaatjes
dient de organisatie een mede-werker te voorzien voor de reiniging
van deze items. Wegwerpnummers zijn ook toegelaten.
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Wat voorzien de renners?
→ De renner komt alleen inschrijven zonder begeleider/ouder
(minderjarige renners kunnen door één ouder/voogd begeleid
worden)
→ Gepast inschrijvingsgeld
→ 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)
Colofon

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
RENNERSPARKING
Frank Glorieux

→VORMGEVING
Niet van toepassing
Atelier Per Twee

KLEEDKAMERS
EN DOUCHES
© COPYRIGHT MY CYCLING VLAANDEREN
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

→uitgave
Vanaf
1worden
juli isverveelvuldigd,
het gebruik
van kleedkamers, douches en
mag
opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand of
gemeenschappelijke ruimtes opnieuw toe-gelaten.
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
→wijze,
De hetzij
organisator
extra voorzorgsmaatregelen en werkt
elektronisch, neemt
mechanischhierbij
door
printouts, kopieën of op welke manier dan
een concreet plan uit voor het ter beschikking stellen van douches
ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming
van de auteur.
en kleedkamers
(beperken van aantal personen, reinigings-schema,
…)
CYCLING VLAANDEREN VZW
Strandlaan 3, 9000 Gent
T. +32 (0) 9 321 90 20
info@cycling.vlaanderen

STARTZONE

→ Verzorgers, officials, coronastewards dragen een
mondmasker
→ Enkele losse nadars of combinatie nadar en lint rechts en links van
de startzone (dit vermijdt dat het publiek direct naast de
wachtende renners staat)
→ De startzone is enkel toegankelijk voor de renners, officials en de
verzorgers (in een zijstraat, op een beschikbare parking…) .
→ Maximum 1 begeleider per renner in de start/aankomstzone
→ Renners stellen zich max. 10 min voor de start op.
→ Hygiëne te respecteren voor en door renners (snuiten in zakdoek,
drinkbussen, …)
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BEVOORRADINGS- EN AFVALZONES
(IEDEREEN MONDMASKER)

INLEIDING

→ Nultolerantie voor het weggooien van afval buiten de daarvoor
voorziene
zone
Hé, jij daar! Fiets je graag? Alleen of in groep? Competitief of recreatief? Op
→ Geen
uitwisseling
van drinkbussen/voedsel
tussenaccommodatie
renners
de openbare
weg of off-road?
Of toch liever op een gesloten
onderling
zoals een wielerbaan of een BMX-circuit? Dan ben je bij Cycling Vlaanderen
→ Bevoorrading
kan enkel
inVlaanderen
de daarvoor
voorziene
zone (aangegeven
aan het juiste adres.
Cycling
is namelijk
het kloppend
hart van het
wielrennen
en heeft een aanbod op jouw maat. Lees verder en ontdek er hier
met
borden)
alles
over!
→ Afvalzone onmiddellijk na bevoorradingszone over +/- 100mt,
afvalbak plaatsen, locatie op te ne-men in Technische Gegevens
wedstrijd.
HE, WIST JE DAT?

Zoals we op de vorige pagina aanhaalden, kan je ook de zoek¬functie op onze website gebruiken.

LOGISTIEKE
ORGANISATIE
Naast het logo op de homepage van onze website www.cycling.vlaanderen vind je een zoekbalk.

Als je hierop klikt,officials
kan je een zoekterm ingeven om meer informatie te verkrijgen over een bepaald
→ Volgwagens
onderwerp. Veel lees- en surfplezier!
- Zowel chauffeur als official (achteraan rechts) dragen
mondmasker
STAN
EN STIEN - MASCOTTES CYCLING VLAANDEREN
Maak kennis
metvlag
onze fietsmascottes
en Stien.vlag
Je komt ze zeker eens tegen op een van onze
→ Wagen
rode
en wagenStan
groene
vele wielerevents en wieleractiviteiten!
- Voor deze wagens dient de minimale afstand tussen de
personen
voertuigen
gerespecteerd te worden, dit geldt
VISIE
- ALLESin
OPdie
ZIJN
TIJD
niet voor
personen
uit dezelfde
Wedstrijdjes
winnen
bij de U15. Kampioen
worden bijbubble.
de U17. Allemaal leuk, maar geen garantie op
succes als professioneel wielrenner of wielrenster… En dit hoeft ook niet.
- Het dragen van een mondmasker wordt sterk aangeraken.
Gezond groeien in de koers is de boodschap. Fietsen is fun. En het moet fun blijven. Daarom
→ Jurywagen
aankomst
ontwikkelden we een langetermijnvisie: LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT. Trainen om te winnen volgt
- Iedereen
ontsmet
handen
later
wel. Ontdek nu draagt
samen metmondmasker
je ouders en je club inen
welke
fase je thuishoort
en ga er bij
meebetreden.
aan de slag.
- doel
Uitslag
voorlevensstijl
huldiging
kunnen
aan
de gezonde
finishomgeving
worden
opgemaakt
Ons
is een actieve
en levenslang
fietsen
in een
voor
ieder lid bij
Cycling Vlaanderen. Het is veel meer dan enkel de weg naar topsport, maar het kan er wel naartoe
- Volledige uitslag en verdere uitslagenverwerking gebeuren in
leiden. Het kind/de renner/renster staat altijd centraal in dit verhaal.
het lokaal voorzien voor de officials in de permanentie.
- Jurywagen externe firma’s
- Beperking aantal personen (1 speaker & max. 3 officials)
- Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden.
- Indien mogelijk gescheiden ruimte of gebruik van plexischermen
→ Jurywagen Belgian Cycling / Fotofinish
- Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden.
- Beperking aantal personen (operator uitslag transponders,
aankomstrechter en/of chrono)
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AANKOMST/AANKOMSTPROCEDURE
→ Beperkt publiek (maximaal 200 zittende toeschouwers) waarbij de
social distancing wordt geres-pecteerd
→ Verzorgers, officials, coronastewards dragen een mond
masker.
→ In de aankomstzone dient aan de beide zijden van de rijweg een
éénrichtingsstroom georganiseerd om het kruisen van het publiek
te voorkomen.
→ Na de aankomst houden de renners zich niet op aan de aankomst,
maar rijden onmiddellijk rustig door naar hun wagen en/of kleedColofon
kamer (enkel de renners die voor de huldiging worden verwacht
VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER
blijven ter plaatse)
Frank Glorieux
VORMGEVING
UITBETALING
Atelier Per Twee

→©Doordat
juli enkel
oefenwedstrijden zijn, is er geen prijzengeld
COPYRIGHTer
MYin
CYCLING
VLAANDEREN
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
voorzien. Vanaf augustus zal het prijzengeld uitbetaald worden via
uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen
inoverschrijving.
een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door
printouts, kopieën of op welke manier dan
ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming van de auteur.

ANTI-DOPINGLOKAAL

→ De voorschriften van de bevoegde dopingautoriteit dienen
gerespecteerd
te worden.
CYCLING
VLAANDEREN VZW
Strandlaan 3, 9000 Gent
T. +32 (0) 9 321 90 20
info@cycling.vlaanderen

GENEESKUNDIGE HULPVERLENING
→ Aanwezigheid van EHBO-team conform de voorschriften van het KB
2019 en de tabel “Geneeskun-dige Hulpverlening Wielerwedstrijden”. De EHBO-diensten hebben kennis van zaken
betreffende procedures bij Covid-19 verdachte deelnemers of
toeschouwers.
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CEREMONIE EN PERS

INLEIDING

TENT AANKOMST OPVANG RENNERS
→ Niet
toepassing.
Hé, van
jij daar!
Fiets je graag? Alleen of in groep? Competitief of recreatief? Op
de openbare weg of off-road? Of toch liever op een gesloten accommodatie
HULDIGING
zoals een wielerbaan of een BMX-circuit? Dan ben je bij Cycling Vlaanderen
juiste adres. Cycling Vlaanderen is namelijk het kloppend hart van het
→ Inaan
de het
huidige
toestand geen huldiging.
wielrennen en heeft een aanbod op jouw maat. Lees verder en ontdek er hier
→ Inalles
eenover!
volgende fase kan een beperkte huldiging doorgaan indien

social distancing voor fotografen en publiek kan gewaarborgd
worden.
→ Enkel
renners
op het podium (geen officials, genodigden,
HE, WIST
JE DAT?
hostessen…)
Zoals we op de vorige pagina aanhaalden, kan je ook de zoek¬functie op onze website gebruiken.
→ Eventuele
trofeeën,
liggen
klaar
op het
Naast het logoaandenkens,
op de homepage van
onze website bloemtuilen
www.cycling.vlaanderen
vind je
een zoekbalk.
Als je hierop klikt, kan je een zoekterm ingeven om meer informatie te verkrijgen over een bepaald
podium
en zijn door de renners op aangeven vanzelf te nemen.
onderwerp. Veel lees- en surfplezier!

STAN EN STIEN - MASCOTTES CYCLING VLAANDEREN
PERS
Maak kennis met onze fietsmascottes Stan en Stien. Je komt ze zeker eens tegen op een van onze
vele wielerevents en wieleractiviteiten!

→ Enkel interviews en foto’s van organisatie/renners in openlucht
→ Afstand
bij interviews te respecteren
VISIE - ALLES OP ZIJN TIJD

Wedstrijdjes winnen bij de U15. Kampioen worden bij de U17. Allemaal leuk, maar geen garantie op
succes als professioneel wielrenner of wielrenster… En dit hoeft ook niet.

PUBLIEK

Gezond groeien in de koers is de boodschap. Fietsen is fun. En het moet fun blijven. Daarom
ontwikkelden we een langetermijnvisie: LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT. Trainen om te winnen volgt
later wel. Ontdek nu samen met je ouders en je club in welke fase je thuishoort en ga er mee aan de slag.

→ Beperkt
de startzone
steeds
social
Ons doel ispubliek
een actievein
levensstijl
en levenslangwaarbij
fietsen in een
gezonde de
omgeving
voordistancing
ieder lid bij
Cycling
Vlaanderen.
Het
is
veel
meer
dan
enkel
de
weg
naar
topsport,
maar
het
kan
er wel naartoe
wordt gerespecteerd.
leiden. Het kind/de renner/renster staat altijd centraal in dit verhaal.
→ Beperkt publiek (maximaal 200 zittende toeschouwers) waarbij de
social distancing wordt gerespecteerd
→ Alleen zittend publiek is toegestaan in de aankomstzone
(max 200 personen).
→ In de aankomstzone dient aan de beide zijden van de rijweg een
éénrichtingsstroom georganiseerd om het kruisen van het publiek
te voorkomen

VIP EN CATERING
→ Cateringfaciliteiten & VIP zullen de gangbare maatregelen voor
restaurants en horeca in het alge-meen volgen.
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