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WERKINSTRUCTIE INSCHRIJVINGEN & ACCREDITATIES 
VELDRIJDEN 

 

1. ANTIGEENTEST 

Antigeentest: 1 uur voor de start van de inschrijvingen 
- Afname van de antigeentest  door de COVID-arts voor: 

o juryleden en persverantwoordelijke(n) (kosten ten laste van Belgian Cycling) 

o medewerkers bij de inschrijving & operatoren organisatie in de mixed zone en materiaal-

post (kosten ten laste van de organisatie). 

- Het antigeen testmateriaal wordt aangeleverd door Erwin Vervecken voor de Golazo-crossen, 

door Eddy Lissens voor de andere wedstrijden. 

- Zolang het resultaat van de test niet gekend is respecteert iedereen strikt de regels van social dis-

tancing zodat er geen nauwe contacten ontstaan.  

- Bij een positieve test volgt de COVID-arts de door Sciensano opgelegde procedure en voor de 

nauwe contacten is de voorgeschreven quarantaine maatregel van toepassing (vb indien men in 

dezelfde wagen naar de wedstrijd kwam). 

 

2. SCREENING & INSCHRIJVINGEN 

1. Een jurylid ontvangt het ingevuld en ondertekend Covid-19 formulier met de namen van de ren-

nersbubbel (max.4 personen).  

Hij verifieert eveneens de vereiste attesten (negatieve PCR-test of medisch attest van negatieve 

antigeentest).  

Op het COVID-19 formulier wordt het rugnummer genoteerd, het gaat mee naar de inschrijving 

waar het bewaard blijft bij de operator. 

De attesten worden alleen ter inzage gevraagd en worden niet bewaard. 

2. Uitvoeren van de temperatuurmeting en screening voor de rennersbubbel. 

3. Afgifte formulier en ophalen van de omslag bij de inschrijving. 

 

Inhoud van de omslag 
- Startnummer 
- Transponder 
- Voor nummers 1 tot 30 

o 1 polsbandje kleur K1 voor de renner 
o 2 polsbandjes kleur K2 (mannen) / K3 (vrouwen) voor de materiaalpost 
o 1 polsbandje kleur K1 voor de verzorger 

- Voor nummers 31 tot 75 
o 1 polsbandje kleur K1 voor de renner 
o 1 polsbandje kleur K2 (mannen) / K3 (vrouwen) voor de materiaalpost 
o 1 polsbandje kleur K1 voor de verzorger 
o 1 polsbandje kleur K1 indien er een 4de staflid is 

- Totaal aantal polsbandjes dat meegegeven wordt stemt overeen met het aantal namen op het 
COVID-19 formulier 
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3. PERMANENTIE 

- De polsbandjes voor de geaccrediteerde stafleden van de teams die geen deel uitmaken van een 
rennersbubbel worden afgehaald op de permanentie. 

- Een geldig attest (negatieve PCR-test of medisch attest van negatieve antigeentest) is vereist 
voor het bekomen van een polsbandje (max 2 polsbandjes kleur K2 (mannen) / 2 polsbandjes 
kleur K3 (vrouwen) per team voor de teamarea in de materiaalpost).  

 

4. PERS 

- De accreditaties worden afgehaald op de permanentie voorzien voor de pers. 
- Een geldig attest (negatieve PCR-test of medisch attest van negatieve antigeentest) is vereist 

voor toegang tot de mixed zone of de materiaalpost. 


