Zondag 23 mei 2021(Lebbeke/LEBB) – Algemene info en selectieprincipes

De Vlaamse atletiekliga heeft een aanvraag ingediend om het Allianz KVV AC op zondag 23 mei in
Lebbeke te mogen organiseren als een nationaal corona-testevent. De toelating hiervoor
verwachten we pas vrijdag 14 mei. Daarom worden nu al de inschrijvingen geopend met volgende
modaliteiten :
Atleten :
- De inschrijvingen (door de clubverantwoordelijke in Alabus) worden definitief afgesloten op
maandag 17 mei 10:00u ‘s morgens.
- Elke atleet kan zich inschrijven voor 1 proef.
- Het snelwandelen werd toegevoegd aan het oorspronkelijke programma (5000m mannen –
3000m vrouwen)
- De atleet wordt slechts tot het terrein toegelaten indien hij/zij beschikt over een negatieve
PCR-test van hoogstens 48 uur oud.
- De 8 beste inschrijvingen worden geselecteerd per discipline, behalve voor 200, 400 en 400h
waar er slechts 6 worden toegelaten.
- Prestaties vanaf 1 april 2019 worden in rekening gebracht voor een selectie. Indoor
prestaties 60m/60m H worden omgerekend indien relevant.
- Elke geselecteerde atleet krijgt een uitnodiging toegestuurd met de nodige details.
Toeschouwers :
- Elke geselecteerde atleet mag 2 toeschouwers meebrengen naar het Allianz KVV.
- Elke geselecteerde atleet zal op dinsdag 18 mei een inschrijvingsformulier toegezonden
krijgen om deze mensen in te schrijven.
- Deze inschrijvingen worden donderdag 20 mei om 12:00 ’s middags afgesloten.
- Alle toeschouwers moeten voor ze toegang krijgen tot het Allianz KVV een sneltest
ondergaan.
- Elke geregistreerde toeschouwer krijgt een info-mail toegestuurd met de nodige details.
Iedereen :
- Elke aanwezige zal een toestemming moeten ondertekenen omdat dit event in
uitzonderlijke omstandigheden wordt georganiseerd en er ook een wetenschappelijk
onderzoek (zie hieronder) loopt.
- Elke aanwezige krijgt een activatie-code om 7 dagen na het event een PCR-test te
ondergaan om de veiligheid van het event te controleren. Deze test is gratis. Voor het
verkrijgen van een activatiecode is de identiteitskaart noodzakelijk.
Wetenschappelijk onderzoek :
De doelstelling van een corona-testevent is een wetenschappelijk onderzoek te voeren rond coronaveiligheid. Op het Allianz KVV zal de Karel De Grote hogeschool verschillende manier van publiek
tellen met elkaar vergelijken. Daarom worden er meerdere in- en uitgangen gebruikt, iedereen zal
een specifieke ingang worden toegewezen om de publiekstromen evenredig te verdelen.
Echt grootschalige evenementen zijn ook in testevents nog niet toegelaten. Daarom is het aantal
atleten en toeschouwers bij dit Allianz KVV nog beperkt.

