JEUGDTRIATLON – TROFEE VAN VLAANDEREN – KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË
5 en 6 september 2020
PROTOCOL VOOR DEELNEMENDE CLUBS
Om te voldoen aan de regelgeving ter verspreiding van het Covid19-virus worden bijkomende
maatregelen getroffen. Het respecteren van deze maatregelen door iedereen moet ervoor zorgen dat
de wedstrijden veilig kunnen verlopen.

1. Voorbereiding
 Wie ziek is, de laatste 2 weken voor de wedstrijd Covid19-symptomen had of als één van je
huisgenoten deze symptomen vertoont, blijft thuis!
 Roeiers die gedurende 2 weken voorafgaand aan de wedstrijd verbleven in een rode of oranje
zone mogen niet deelnemen, tenzij op dag 9 na hun terugkeer een negatieve Covid19-test kan
voorgelegd worden.
 Elke deelnemende club duidt een verantwoordelijke aan. De naam en het telefoonnummer
van deze persoon worden ten laatste de dag voor de wedstrijd aan de organisatoren
meegedeeld per mail aan regatta@krsg.be
De verantwoordelijke is tijdens de volledige wedstrijddag ter plaatse aanwezig en staat in voor:
o het afhalen van de hesjes en boegnummers in het wedstrijdsecretariaat
o neemt na de loopwedstrijd de zak met mondmaskers in ontvangst en verdeelt die aan
zijn deelnemers
o het terugbrengen van de boegnummers (en de hesjes) op het einde van elke
wedstrijddag
o het afhalen van de prijzen in het wedstrijdsecretariaat
o ziet erop toe dat de deelnemers de richtlijnen correct naleven
 Contact tracing: indien binnen de 2 weken na de wedstrijden één van de deelnemers of
toeschouwers een positieve Covid19-test aflegt, zullen we alle deelnemende clubs hiervan
onverwijld op de hoogte brengen.

2. Ter plaatse
 Het dragen van een mondmasker is verplicht in de volledige zone rond de Watersportbaan.
Dit geldt voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 12 jaar: deelnemers, coaches, juryleden,
toeschouwers, medewerkers,…
Indien iemand geen mondmasker heeft, kan er ter plaatse één gekocht worden in het
regattasecretariaat.
 Registratie is verplicht! Voor wat de deelnemers betreft, hanteren we de inschrijvingslijsten.
Coaches registreren zich op het ogenblik dat ze het terrein van KRSG betreden.
 Alle deelnemers brengen een afsluitbaar en genaamtekend plastiek zakje mee. Dit dient om
tijdens de wedstrijd hun mondmasker op te bergen.
 Iedereen voorziet zo veel mogelijk in eigen drank en voedsel.
Kantien is open en hanteert de geldende regels voor de horeca.
 De loodsen, powerzaal, kleedkamers en douches van KRSG zijn niet toegankelijk! Er kan wel
gebruik gemaakt worden van toiletten, waarvoor een circulatieplan voorzien wordt.
 Door Sport Vlaanderen wordt opgeroepen om de wedstrijden zonder publiek te laten
plaatsvinden. We vragen dan ook om zo weinig mogelijk bezoekers mee te brengen.

3. Loopwedstrijd
 De loopwedstrijd wordt zonder keerpunt gelopen. De start voor de 10- en 12-jarigen wordt
gegeven aan de 1.000m. De start voor de 14- en 16-jarigen aan de 0m. De aankomst bevindt
zich aan de 2.000m.
 Voor de start worden markeringen aangebracht zodat de 1,5m afstand kan gerespecteerd
worden.
 Deelnemers blijven hun mondmasker dragen tot ze in de aangeduide zone komen. Ze doen
hun mondmasker af en bergen het op in het genaamtekend en afgesloten plastiek zakje. Op
dat punt staan plastiek zakken met de naam van de club. De lopers deponeren hun
mondmasker in de plastiek zak van hun club. De plastiek zakken worden door de organisatie
meegenomen naar de aankomst en daar aan de verantwoordelijke van de club overhandigd.
 Coaches mogen niet meefietsen langs het parcours. Ze mogen wel op vaste plaatsen langs het
parcours staan om hun lopers aan te moedigen.
 De aankomstzone wordt afgebakend. Bezoekers mogen deze zone niet betreden. Ze blijven
staan in de voor hen voorziene zone en lopen niet rond. Ze houden ten allen tijde hun
mondmasker op en bewaren de 1,5m afstandsregel.
 Toejuichen van de deelnemers wordt afgeraden. We raden aan om eerder te applaudisseren.
 Na de loopwedstrijd melden de deelnemers zich bij hun clubverantwoordelijke om hun
mondmasker op te halen en onmiddellijk opnieuw op te zetten.

4. Roeiwedstrijd
 De deelnemers hebben de keuze om hun boot in het water te leggen bij één van de 3 roeiclubs
aan de Watersportbaan (KRSG, KRCG, GRS). Ze respecteren het protocol dat van kracht is in
die roeiclub.
 Bij KRSG worden de botenwagens gestald op het grasveld aan de Kanodreef.
 Bij KRSG geldt een circulatieplan voor het inleggen en uithalen van boten. Boten worden
ingelegd aan de grootste ponton en uitgehaald aan de kleinste. Op die manier kruisen de
roeiers elkaar niet.
 Per ponton zij maximaal 4 boten tegelijk toegelaten.
 Per boot wordt maximum 1 begeleider toegelaten die steeds een mondmasker draagt.
 Roeiers houden hun mondmasker op tot ze in de boot zitten. Ze doen hun mondmasker af en
steken dit opnieuw in het plastiek zakje. Ze geven het zakje mee aan hun coach of nemen het
mee in de boot. Van zodra ze uit hun boot stappen, zetten ze het mondmasker terug op.
 De coach neemt ook de schoenen van de roeiers mee van het ponton.
 Deelnemende clubs zijn zelf verantwoordelijk voor het ontsmetten van hun materiaal. Ze doen
dit niet op het terrein van KRSG, maar aan hun botenwagen en brengen hiervoor zelf de nodige
producten mee.
 Door het Covid19-virus is het niet mogelijk om starttouwtjes te gebruiken. De roeiers mogen
de touwtjes immers niet in hun mond nemen. Indien de weersomstandigheden het toelaten,
zal er zonder startkabels gestart worden. Bij slechte weersomstandigheden zal aan de roeiers
gevraagd worden om het starttouw in de handen te nemen.
 Het volgen van de wedstrijden per fiets is enkel toegelaten voor coaches (1 per ploeg). De
overige toeschouwers blijven staan langs de Watersportbaan. Het dragen van mondmaskers is
voor iedereen en ten allen tijde verplicht!
 Toejuichen van de deelnemers wordt afgeraden. We raden aan om eerder te applaudisseren.

5. Slalom
 Van de roeiers die vanuit KRSG vertrekken, worden de hesjes onmiddellijk na de slalom
verzameld.
 De start- en aankomstzone waar de kamprechters zich bevinden, is afgebakend en niet
toegankelijk voor bezoekers, coaches, roeiers,…
 Bezoekers blijven buiten het terrein van KRSG en volgen de slalom vanop de stenen tribunes
langs de Watersportbaan met in achtneming van de nodige social distancing. Het dragen van
mondmaskers is hier verplicht!
 Toejuichen van de deelnemers wordt afgeraden. We raden aan om eerder te applaudisseren.

6. Prijsuitreiking
 We volgen het advies van Sport Vlaanderen op en organiseren geen publieke prijsuitreiking
na de wedstrijden.
 De clubverantwoordelijke haalt vanaf 1 uur na de laatste wedstrijd de prijzen af in het
regattasecretariaat.
 Belgische Kampioenschappen: in functie van de geldende maatregelen op de datum van het
event zal bepaald worden of een aparte prijsuitreiking mogelijk is. Zo niet, worden de medailles
eveneens meegegeven aan de clubverantwoordelijke.

We rekenen erop dat iedereen de geldende maatregelen strikt naleeft.
Alleen op die manier kunnen we samen het virus verslaan!
Door goed zorg te dragen voor jezelf, draag je ook zorg voor de anderen.
Heb je nog vragen? Contacteer het regattasecretariaat via regatta@krsg.be

