CORONAGIDS
HEROPSTART
COMPETITIE

(INTER)NATIONALE
WEGWEDSTRIJDEN
VERSIE 1 SEPTEMBER2020

Colofon
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Frank Glorieux
VORMGEVING
Atelier Per Twee
© COPYRIGHT MY CYCLING VLAANDEREN
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen
in 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.
CYCLING VLAANDEREN VZW
Strandlaan 3, 9000 Gent
T. +32 (0) 9 321 90 20
info@cycling.vlaanderen

INHOUDSTABEL
ALGEMENE REGELS ///////////////////////////////////////////// 4
VOOR DE WEDSTRIJD /////////////////////////////////////////// 6
WEDSTRIJD /////////////////////////////////////////////////////// 8
INSCHRIJVINGEN _________________________________________________________ 8
RENNERSPARKING _______________________________________________________

9

________________________________________________________________

9

STARTZONE

LOGISTIEKE ORGANISATIE _____________________________________________

9
10

AANKOMST/AANKOMSTPROCEDURE ______________________________

11

UITBETALING _______________________________________________________________

11

ANTI-DOPINGLOKAAL ____________________________________________________

11

GENEESKUNDIGE HULPVERLENING ________________________________

11

BEVOORRADINGS- EN AFVALZONES _______________________________

CEREMONIE EN PERS ////////////////////////////////////////// 12
TENT AANKOMST OPVANG RENNERS _____________________________ 12
HULDIGING
PERS

PUBLIEK

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

///////////////////////////////////////////////////////

13
13
13

VIP EN CATERING /////////////////////////////////////////////// 14
CORONASAFE TEAM ///////////////////////////////////////////// 14

ALGEMENE REGELS
→ Tijdens de sportbeoefening zelf vallen de regels van social distancing
weg en hoeven deelnemers aan competitiewedstrijden en sportevenementen geen afstand te houden tijdens het beoefenen van de
sportactiviteit.
→ Er is geen limiet op het aantal deelnemers tijdens deze wedstrijden.
→ Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een
wedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot 400 indien de
wedstrijd buiten plaatsvindt en een afstand van 1,5 meter tussen elke
persoon (buiten de bubbel) wordt gegarandeerd.
→ Langs
de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de
Colofon
toeschouwers zich met maximum tien personen (volgens de regels van
deVERANTWOORDELIJKE
sociale bubbel)UITGEVER
groeperen, behalve wanneer er georganiseerde
Frank Glorieux
initiatieven plaatsvinden (bijvoorbeeld VIP tenten), deze vallen onder de
VORMGEVING
evenementenregeling.
Atelier Per Twee
→ De organisatie ziet er op toe dat in de start en aankomstzone alleen de
© COPYRIGHT van
MY CYCLING
VLAANDEREN
begeleiders
de renners,
officials, pers, ge-accrediteerden en
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
medewerkers
van
de organisatie
uitgave mag worden
verveelvuldigd,
opgeslagenop gecontroleerde wijze worden
in een geautomatiseerd gegevensbestand of
toegelaten.
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
→ Eénieder
op de wedstrijd
vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de
wijze, hetzijis
elektronisch,
mechanisch door
printouts,
kopieën
of
op
welke
manier
dan
mond en de neus te bedek-ken met een mondmasker.
ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke
→ Detoestemming
organisatie
van debrengt
auteur. de nodige affiches aan waarop gewezen wordt dat
de social distance regel (1,5m afstand) en het dragen van het
CYCLING VLAANDEREN VZW
mondmasker
verplicht
is.
Strandlaan 3, 9000
Gent
T. +32 (0) 9 321 90 20
info@cycling.vlaanderen

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.
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.
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→ BELANGRIJK:
- Bereid je als sporter goed voor
- Sport gezond: www.gezondsporten.be / www.sportkeuring.be

INLEIDING

→ Vul als organisator het Covid Event Risk model in online (vanaf dit
Hé, jij daar! Fiets
graag?
of in groep?
Competitief
of recreatief? Op
beschikbaar
is).jeZie
ookAlleen
volgende
link voor
meer info:

de openbare weg of off-road? Of toch liever op een gesloten accommodatie
www.sport.vlaanderen/media/13780/protocol-voor-sportevenementen.
pdf zoals een wielerbaan of een BMX-circuit? Dan ben je bij Cycling Vlaanderen
aan het juiste adres. Cycling Vlaanderen is namelijk het kloppend hart van het
wielrennen en heeft een aanbod op jouw maat. Lees verder en ontdek er hier
→ Vat
alsover!
organisator je genomen maatregelen samen in een eigen
alles

coronadraaiboek

→ Voor
de UCI-wedstrijden
moet eveneens het geldende UCI-protocol
HE, WIST
JE DAT?
Zoals we op deworden.
vorige pagina aanhaalden, kan je ook de zoek¬functie op onze website gebruiken.
toegepast
Naast het logo op de homepage van onze website www.cycling.vlaanderen vind je een zoekbalk.
Als je hierop klikt, kan je een zoekterm ingeven om meer informatie te verkrijgen over een bepaald
onderwerp. Veel lees- en surfplezier!

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

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.
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.
Ons doel is een actieve levensstijl en levenslang fietsen in een gezonde omgeving voor ieder lid bij
Cycling Vlaanderen. Het is veel meer dan enkel de weg naar topsport, maar het kan er wel naartoe
leiden. Het kind/de renner/renster staat altijd centraal in dit verhaal.
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VOOR DE WEDSTRIJD
SPORT NIET ALS JE ZIEK BENT
Sporten als je ziek bent of kort nadat je ziek bent geweest kan je nog
zieker maken. Sport je samen met anderen, dan bestaat het risico dat
je mensen besmet.
Sport dus niet in gezelschap als je mogelijk een infectieziekte hebt,
is het nieuwe normaal, voor altijd. Dat geldt niet alleen covid-19, maar
ook verkoudheid, griep, bronchitis, longontsteking, buikgriep…

RENNERS, STAFLEDEN, OFFICIALS, MEDEWERKERS
Renners, stafleden, officials, medewerkers: vermijd contact bij één
van de volgende symptomen.
Vermijd contact in geval van één of meer van de volgende
symptomen:
→ 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, romme-lende darmen, hoofdpijn, krampen of
koorts.
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Indien een renner, official, medewerker of staflid één van de hierboven
vermelde symptomen heeft moet die de huis- of behandelende arts
contacteren en kan dus geen deel uitmaken van de wedstrijd.
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. Als men denkt dat hij of zij in die
situatie verkeert, dan kan een attest van de huisarts een oplossing
zijn.
De organisatoren moeten dit bekendmaken en toepassen.

CONTROLE
→ De renners, stafleden, commissarissen en medewerkers dienen
het formulier Covid-19 vooraf in te vullen en mee te brengen naar
de inschrijving/aanmelding.
→ Renners, stafleden, commissarissen en medewerkers verklaren
hierin schriftelijk dat zij geen van de hierboven vermelde
symptomen hebben.
→ Voor UCI-wedstrijden verklaren de elite (M/V) en hun stafleden dat
de afname van de PCR testen gebeurd is volgens het UCI Protocol
met negatief resultaat en geupload 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 Cel van de federatie ondersteunt de organisator in de
voorbereiding van de wedstrijd en het opvolgen van het protocol.
Indien mogelijk is een lid ook aanwezig op de wedstrijd.
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WEDSTRIJD
INSCHRIJVINGEN
→ De renners, stafleden, commissarissen en medewerkers dienen
het formulier Covid-19 vooraf in te vullen en mee te brengen naar
de inschrijving/aanmelding.
→ Er wordt 1 polsbandje per renner / 3 polsbandjes per team voorzien
voor de toegang tot de start- en aankomstzone.
Voorinschrijving
→Conform geldende procedure.
→ 1.12 open en Elite individueel : Vooraf online inschrijven (via de
website van de federatie), niet meer ter plaatse bijschrijven.
Voorinschrijvingen staan open voor vergunninghouders Belgian
Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB, vanaf 72u voor de wedstrijd
worden deze opengesteld voor buitenlandse vergunninghouders.
Afmelden kan tot 24u voor de wedstrijd.
Wedstrijddag
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 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
→ Apart lokaal voor de ploegleidersvergadering, deze ruimte moet
voldoende groot zijn voor het respecteren van de social distancing
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.
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RENNERSPARKING
→ Hou de parking beperkt voor voertuigen van de ploegen, renners,
verzorgers en mecaniciens.
→ Het dragen van het mondmasker op de rennersparking is verplicht
→ De organisatie ziet er op toe dat in internationale wedstrijden
(WT-PS-.1) alleen de begeleiders van de renners, officials, pers,
geaccrediteerden en medewerkers van de organisatie op
gecontroleerde wijze worden toegelaten.

PLOEGLEIDERSVERGADERING
→ Het dragen van het mondmasker is verplicht tijdens de vergadering.

STARTZONE (IEDEREEN MONDMASKER)
→ Verzorgers, commissarissen, corona stewards, medewerkers
dragen een mondmasker.
→ Bij voorkeur dubbele nadar of nader 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.
→ 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.
→ Voor IC wedstrijden U17 & Juniores bieden de renners zich max. 15
min voor de start aan in de startzone voor de versnellingscontrole.
→ Hygiëne te respecteren voor en door renners (snuiten in zakdoek,
drinkbussen, …)

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).
→ Afvalzone onmiddellijk na bevoorradingszone over +/- 100mt,
afvalbak plaatsen, locatie op te nemen in Technische Gegevens
wedstrijd.
→ Uitsluitend voorbehouden voor de staffleden van de teams/clubs.
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LOGISTIEKE ORGANISATIE
→ Volgwagens officials
- Maximum 2 personen indien geen compartimentering is
voorzien.
- Alle inzittenden dragen een mondmasker
→ Zowel chauffeur als commissaris dragen mondmasker
→ Wagen rode vlag en wagen groene vlag
- Voor deze wagens dient de minimale afstand tussen de
Colofon
personen in die voertuigen gerespecteerd te worden, dit geld
niet voor personen
VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER uit dezelfde bubbel.
Frank Glorieux
- Het dragen van een mondmasker is verplicht.
→VORMGEVING
Jurywagen aankomst
Atelier Per Twee
- Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden.
© COPYRIGHT
MY CYCLING
VLAANDEREN kunnen aan de finish worden opgemaakt
- Uitslag
voor huldiging
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
- Volledige uitslag en verdere uitslagenverwerking gebeuren in
uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen
in een het
geautomatiseerd
gegevensbestand
lokaal voorzien
voorofde commissarissen in de permanentie.
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
→wijze,
Jurywagen
externe
firma’s
hetzij elektronisch,
mechanisch
door
printouts,
kopieën
of
op
welke
manier
dan
- Beperking aantal personen
(1 speaker & max. 3 officials)
ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke
- Iedereen
draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden.
toestemming
van de auteur.
- Indien mogelijk gescheiden ruimte of gebruik van plexiCYCLING VLAANDEREN VZW
schermen
Strandlaan
3, 9000 Gent
+32 (0) 9 321 90 Belgian
20
→T.Jurywagen
Cycling / Fotofinish
info@cycling.vlaanderen
- Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden.
- Beperking aantal personen (operator uitslag transponders,
aankomstrechter en/of chrono)
→ Volgwagens
- Maximum 2 personen indien geen compartimentering is
voorzien.
- Alle inzittenden dragen een mondmasker
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INLEIDING

AANKOMSTZONE (IEDEREEN MONDMASKER)/
AANKOMSTPROCEDURE
→ De organisatie ziet er op toe dat er geen publiek is in de start en
Hé, jij daar! Fiets je graag? Alleen of in groep? Competitief of recreatief? Op
aankomstzone.
Buiten de officials, pers, ge-accrediteerden en
de openbare weg of off-road? Of toch liever op een gesloten accommodatie
medewerkers
van de
organisatie,
worden
nog op
zoals een wielerbaan
of een
BMX-circuit?
Dan benalleen
je bij Cycling
Vlaanderen
gecontroleerde
wijze
de
begeleiders
van
de
renners
toegelaten.
aan het juiste adres. Cycling Vlaanderen is namelijk het kloppend hart van het
→ Iedereen
draagt
een
wielrennen
en heeft
eenmondmasker.
aanbod op jouw maat. Lees verder en ontdek er hier
→ Naalles
de over!
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
HE, WIST
DAT?
blijven
terJE
plaatse).
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.
UITBETALING
Als je hierop klikt, kan je een zoekterm ingeven om meer informatie te verkrijgen over een bepaald
onderwerp. Veel lees- en surfplezier!
→ Ééndagswedstrijden
UCI juniors, Interclub elite2 & U23/juniors/
U17,
elite
nationaal
heren: via
overschrijving
Belgian Cycling
STAN
EN STIEN
- MASCOTTES
CYCLING
VLAANDEREN
→ Meerdaagse
rittenwedstrijden
bovenvermelde
categorieën:
Maak kennis met onze
fietsmascottes Stan en Stien.
Je komt ze zeker eens
tegen op een van via
onze
vele
wielerevents
en
wieleractiviteiten!
overschrijving organisator

VISIE - ALLES OP ZIJN TIJD

ANTI-DOPINGLOKAAL
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.

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

Ons doel is een actieve levensstijl
en levenslang fietsen in een gezonde omgeving voor ieder lid bij
GENEESKUNDIGE
HULPVERLENING

Cycling Vlaanderen. Het is veel meer dan enkel de weg naar topsport, maar het kan er wel naartoe

→ Aanwezigheid
van EHBO-team
voorschriften van het KB
leiden. Het kind/de renner/renster
staat altijd conform
centraal in dit de
verhaal.
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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CEREMONIE EN PERS
TENT AANKOMST OPVANG RENNERS
→ Alleen renners en 1 verzorger (met mondmasker) per renner

HULDIGING
→ Een beperkte huldiging kan alleen outdoor doorgaan indien social
Colofon
distancing voor fotografen en publiek kan gewaarborgd worden.
→VERANTWOORDELIJKE
Plaats de podiumdelen
UITGEVER voldoende (1,5m) uit elkaar.
Glorieux aandenkens, trofeeën, bloemtuilen liggen vooraf klaar
→Frank
Eventuele
(draag handschoenen) en zijn door de renners op aangeven zelf te
VORMGEVING
Atelier
Per Twee
nemen.
→©Renners
een
mondmasker tijdens de hele podiumCOPYRIGHT dragen
MY CYCLING
VLAANDEREN
Alle
rechten
voorbehouden.
Niets
uit deze
ceremonie.
uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen
→inVIPs
en hostessen
mogen ofgeen deel uitmaken van de ceremonie.
een geautomatiseerd
gegevensbestand
openbaar
gemaakt,
in enige vorm
op enigede ren-ners toegelaten. Deze persoon
Slechts
1 persoon
is ofnaast
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door
leidt de
ceremonie
goede
printouts,
kopieën
of op welke in
manier
dan banen. Hij/zij bewaart zo veel mogelijk
ook,
zonder
voorafgaandelijke
schriftelijke
de veilige afstand van 1,5 meter en draagt verplicht een
toestemming van de auteur.
mondmasker.
CYCLING
VLAANDEREN
VZW
→Strandlaan
Wat met
het publiek
dat voor het podium samenkomt: voldoende
3, 9000 Gent
voor
T.nadars
+32 (0) 9 321
90 20compartimentering. Indien noodzakelijk zelfs zonder
info@cycling.vlaanderen
publiek.

PERS
→ Inrichting perszaal:
- De perszalen zijn uitgerust met desinfecterende handgels of
ontsmettingsmiddelen, bij voorkeur in handenvrije dispensers.
- Voldoende grotere en kleinere afvalbakken worden voorzien,
die kunnen dienen voor de opvang van (afval)materiaal, zoals
papieren tissues.
- Waar mogelijk wordt éénrichtingsverkeer geïnstalleerd, dus
één ingang en één uitgang.
- 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 gelijk		
waardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter.
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- 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 100m² en een toegelaten dichtheid van 0,1
persoon per m² (of anders: 10 m² per persoon), geeft deze
Hé,
jij daar! Fietseen
je graag?
Alleen of
in groep? Competitief
of recreatief?
berekening
maximaal
toegelaten
capaciteit
van 10 Op
debezoekers
openbare weg
of
off-road?
Of
toch
liever
op
een
gesloten
accommodatie
(= 100 m² x 0,1 dichtheid).
zoals een wielerbaan of een BMX-circuit? Dan ben je bij Cycling Vlaanderen
- De contactgegevens (naam, telefoonnummer, emailadres) van
aan het juiste adres. Cycling Vlaanderen is namelijk het kloppend hart van het
alle aanwezigen moeten worden verzameld en bijgehouden. Dit
wielrennen en heeft een aanbod op jouw maat. Lees verder en ontdek er hier
met het oog op het garanderen van maximale aantallen,
alles over!
minimale sociale afstand, speciale routes, contacttracering...
→ Mondmaskers zijn verplicht in de permanentie, in de perszaal, mixed
zone
en deJEzone
HE, WIST
DAT?rond start en finish.
op de vorige pagina
aanhaalden,
kan te
je ook
de zoek¬functie
op onze
website
gebruiken.
→ NaZoals
dewewedstrijd
zijn de
renners
spreken
in een
mixed
zone,
een
Naastdie
het logo
op renner
de homepage
website
www.cycling.vlaanderen
vind bus
je een gaat)
zoekbalk.
plek
elke
na van
deonze
finish
(als
hij of zij richting
Als je hierop klikt, kan je een zoekterm ingeven om meer informatie te verkrijgen over een bepaald
verplicht
moet passeren. In die mixed zone kan met behulp van
onderwerp. Veel lees- en surfplezier!
nadarhekken de social distance van minimaal 1,5 meter
STAN EN STIEN -worden.
MASCOTTES
CYCLING
gerespecteerd
De renner
dieVLAANDEREN
geïnter-viewd wordt mag de
Maakniet
kennisversperren
met onze fietsmascottes
Stan en
Stien. Je komt
ze zeker
eens tegen
op een
onze
weg
voor zijn
collega’s
die
meteen
naar
de van
bus
vele wielerevents en wieleractiviteiten!
willen fietsen. En aan de kant van de media moet er ook gezorgd
worden
voor spreiding.
Afgescheiden ruimtes voor televisie
VISIE - ALLES
OP ZIJN TIJD
Wedstrijdjes winnen bij de
U15.
Kampioen worden bij de U17. Allemaal
leuk,
maar geen
garantie op
(rechtenhouders
en
niet-rechtenhouders
apart),
radio
en video
en
succes als professioneel wielrenner of wielrenster… En dit hoeft ook niet.
de geschreven pers.
Gezond groeien in de koers is de boodschap. Fietsen is fun. En het moet fun blijven. Daarom
→ Interviews
kunnen
alleen maar
alsATHLETE
er met
zogenaamde
‘hengels’
ontwikkelden we
een langetermijnvisie:
LONG TERM
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
aangenoeg
de slag.
wordt gewerkt. Microfoons beves-tigd op een stick die mee
lang
een actieve levensstijl
en levenslang fietsen in een gezonde omgeving voor ieder lid bij
isOns
omdoel
opis afstand
te blijven.
Cycling Vlaanderen. Het is veel meer dan enkel de weg naar topsport, maar het kan er wel naartoe
→ Deleiden.
winnaar
enrenner/renster
de nummers
twee
en drie
worden na afloop van de
Het kind/de
staat altijd
centraal
in dit verhaal.
wedstrijd door de host broadcas-ter geïnterviewd in de buurt van
het tentje voor de ‘flash’. Als dat kan gebeurt dat in openlucht.
→ Na de podiumceremonie wordt het trio naar de mixed zone ge
bracht voor andere interviews.

INLEIDING

PUBLIEK
→ De organisatie ziet er op toe dat er geen publiek is in de start en
aankomstzone. Buiten de officials, pers, geaccrediteerden en
medewerkers van de organisatie, worden alleen nog op
gecontroleerde wijze de begeleiders van de renners toegelaten.
→ In de aankomstzone dient aan de beide zijden van de rijweg een
éénrichtingsstroom georganiseerd om het kruisen van het publiek
te voorkomen
→ Iedereen draagt een mondmasker.
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PARKING
→ Rekening houden met een ruimere afstand tussen de voertuigen.

INKOM EN UITGANG
→ Inkom & uitgang opsplitsen : "in en out is out” toepassen zodat men
op het event moet blijven en niet over en weer naar de parking kan

INFRASTRUCTUUR
Colofon

→ Stewards worden ingezet met oog op crowd control: bewaking van
VERANTWOORDELIJKE
UITGEVERbepaalde zones en bijhorende flows / routings.
capaciteiten binnen
Frank Glorieux
→ Zone voor grote schermen: compartimenteren
VORMGEVING
Atelier Per Twee

VIP EN CATERING
© COPYRIGHT MY CYCLING VLAANDEREN
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen
in 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.

VIP EN CATERING - ORGANISATIE
→ Cateringfaciliteiten & VIP zullen de gangbare maatregelen voor
restaurants en horeca in het algemeen volgen.
CYCLING VLAANDEREN VZW
Strandlaan 3, 9000 Gent
T. +32 (0) 9 321 90 20
info@cycling.vlaanderen

CORONASAFE TEAM
→ Om zo adequaat mogelijk te (re)ageren op de huidige uitdagingen
dient de organisator een toege-wijd 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.
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