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Inleiding

G. Follens heet iedereen welkom en stelt de leden van de werkgroep voor. We hebben
een werkgroep samengesteld met mensen die vanuit een verschillende achtergrond en
expertise kunnen bijdragen aan de herstart van de competities, ook de verschillende
beleidscommissie zijn vertegenwoordigd.
In deze opstartvergadering willen we vooral de doelstellingen van de werkgroep
formuleren en bekijken hoe we competitie op poten kunnen zetten. Het is vooral
belangrijk om een kader voor de herstart uit te werken met inbreng van alle
geledingen zodat voor iedereen duidelijk is wat we willen bereiken.
De opstart zal echter niet gemakkelijk zijn en we moeten met veel factoren rekening
houden. We proberen tegemoet te komen aan de nood voor competitie van de atleten,
welke zeer hoog is. We moeten echter ook rekening houden met de richtlijnen van de
overheid, niet enkel federaal maar ook op lokaal niveau. Daarnaast moeten we
rekening houden met de wil en capaciteit van de clubs om in aangepaste
omstandigheden te organiseren. Ook de jury is essentieel om te kunnen organiseren,
daarnaast moeten we bekijken of onze terreinen nog geschikt zijn om in deze
omstandigheden te organiseren.
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Huidige situatie herstart

Tot nu toe is er geen sportcompetitie mogelijk tot 31 juli, we bekijken de herstart
vanaf 1 augustus. Het is echter nog niet duidelijk of en met welke
richtlijnen/beperkingen wedstrijden en evenementen kunnen plaatsvinden, vb.
beperkte deelnemers, beperkt publiek,… Het is wel waarschijnlijk dat er nog
aanpassingen voor social distancing nodig zullen zijn zowel op als naast de piste.
De werkgroep beslist om de datum van herstart ook aan te houden indien wedstrijden
alsnog vanuit de overheid vroeger zouden kunnen georganiseerd worden. Dit is het
duidelijkste voor het terrein en geeft atleten voldoende tijd om zich hierop voor te
bereiden.
Na 1 augustus blijft nog 1/3e over van het oorspronkelijk geplande wedstrijdseizoen,
maar de Beker van Vlaanderen, meeste Flanders Cups en veel provinciale en Vlaamse
kampioenschappen zijn geannuleerd. Voorlopig zijn enkel het BK Alle Categorieën en
BK Meerkamp naar een latere datum verzet.
Een bevraging van de organisatoren na 1 augustus leert dat bijna de helft van de
organisatoren niet meer wil organiseren indien ze geen cafetaria kunnen openhouden,
geen publiek mogen toelaten, of het aantal atleten en/of disciplines beperkt wordt.
Sommige clubs weten al dat ze niet mogen organiseren van hun lokaal bestuur,
anderen hebben nog geen duidelijkheid. Clubs zijn wel bereid om meer medewerkers
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Op juryvlak heeft de federatie reeds beslist dat juryleden uit risicogroepen
(gedefinieerd door de Nationale Veiligheidsraad) zich niet beschikbaar stellen voor dit
seizoen, en gevraagd aan de overige juryleden om hun beschikbaarheid maximaal aan
te geven. P. Van Caelenberghe heeft al veel werk gemaakt om een alternatieve
organisatie met minder juryleden en meer vrijwilligers uit te werken, zo zou er met
ongeveer de helft van de juryleden maar met extra medewerkers een resultaat
kunnen geleverd worden dat voldoende correct is.
De werkgroep maakt zich vooral zorgen over het aantal operatoren voor de
elektronische tijdsopname. Daarnaast is het ook niet verantwoord indien de
organisatoren wel medewerkers uit risicogroepen op het middenterrein inschakelen.
R. Parys merkt op dat de definitie van risicogroep een lijn is die getrokken werd door
de overheid waar we ons aan moeten houden, maar de andere risicofactoren zijn
minstens even belangrijk (hart-, nier-, longaandoeningen, diabetes en verlaagde
immuniteit) om te bepalen wie er slecht aan toe zal zijn. Ook obesitas verhoogt dit
risico. Daarnaast moet iedereen die symptomen vertoont thuisblijven.
De werkgroep beslist om de lijn voor juryleden uit risicogroepen door te trekken naar
de deelnemers en medewerkers, het risico indien er een besmetting circuleert is te
groot.
De werkgroep doorloopt enkele sleutelvragen. De eerste bezorgdheid is om de huidige
kalender af te werken, de werkgroep wilt niet meteen aanpassingen hieraan. De
prestaties zijn bij voorkeur homologeerbaar, wat voorlopig mogelijk lijkt met het
voorstel voor aangepaste jury. Vanuit de atletenkant lijkt het belangrijkste dat er
competities zijn, meer dan de prestatie zelf.
Indien we niet voldoende capaciteit hebben moeten we bekijken of we prioriteit geven
aan bepaalde groepen atleten of types wedstrijden.
Meetings moeten rendabel zijn, mogelijk moeten we toelaten dat het inschrijvingsgeld
verhoogd wordt. Daarnaast lijkt het nodig om te werken met voorinschrijvingen, de
federatie heeft hiervoor al contacten met een systeem.
We wachten op beslissingen van de Veiligheidsraad van 3 juni om te bekijken wat wel
en niet mogelijk is naar deelnemers, publiek en de disciplines toe. Zo zouden
afstanden vanaf 800m niet kunnen ingericht worden of sprintwedstrijden verplicht
worden met telkens een lege baan ertussen. Aflossingen lijkt moeilijk, een voorstel
zou kunnen zijn dat atleten handschoenen dragen.
Indien we onvoldoende capaciteit hebben moeten we mogelijks het aantal disciplines
per atleet beperken, of het aantal wedstrijddeelnames per maand.
G. Follens meldt dat LYRA geen toestemming van het stadsbestuur heeft gekregen om
het BK Cad-Sch in te richten, we moeten zo snel mogelijk de andere organistoren via
online conference bevragen of hun kampioenschap nog kan plaatsvinden om
duidelijkheid te geven aan de atleten. Daarnaast moeten we ook bekijken of hun
terreinen wel geschikt zijn om de maatregelen voor social distancing toe te passen, dit
zouden we samen met de terreinkeurders kunnen doen.
Indien we kampioenschappen organiseren, moeten we samen met de LBFA bekijken
hoe we de selectiecriteria anders organiseren vermits de periode voor selectie niet zal
toelaten om prestaties te kunnen leveren. Het zou mogelijk zijn om de selecties te
doen op basis van prestaties van vorig jaar en het indoorseizoen, maar voor de
eerstejaars die vorig jaar in een andere categorie met andere disciplines en gewichten
zaten zullen we een oplossing moeten vinden om tot een eerlijke selectie te komen.
Anderzijds zijn kampioenschappen momenteel niet het belangrijkste voor de atleten,
zij willen vooral terug competities.
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in te schakelen indien er minder jury zou zijn, anderzijds overweegt een derde om
vrijwilligers uit risicogroepen in te schakelen. Een derde van de clubs zou niet willen
organiseren als er te veel organisatorische aanpassingen moeten gebeuren.
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Verdere stappen

Dit alles moet uitmonden in een draaiboek “Back on the Track”, waarbij we alle
maatregelen voor alle geledingen samenvatten (clubs, jury, atleten, trainers en
toeschouwers).
Binnen de Commissie Recreatie is er al een vergadering “Back on Running” geweest
waarbij er een draaiboek voor natuurlopen en joggings met een vrije start wordt
uitgewerkt om deze organisaties mogelijk te maken. Daarnaast stimuleren zij virtuele
joggings om de mensen op een alternatieve manier aan het lopen te houden.
G. Follens vraagt dat de leden zich verder informeren binnen hun commissies en
contacten om meer input te verzamelen, zo kunnen we komen tot goede beslissingen.
We willen ons ook engageren voor een einddatum voor een definitieve kalender om
duidelijkheid te geven aan het terrein, dit zou tegen eind juni mogelijk moeten zijn.
Hiervoor zullen we de organisatoren opnieuw moeten bevragen zodra de regels
duidelijk zijn. Mogen ze nog organiseren, kunnen ze nog organiseren en willen ze nog
organiseren, rekening houdend met de huidige beperkingen.
Sowieso zullen organisatoren bij hun aanvraag aan het lokaal bestuur hun organisatie
moeten aanpassen aan de beslissingen van de Veiligheidsraad en misschien
bijkomende regels van het lokaal bestuur, hiervoor moeten wij kort na de
Veiligheidsraad al een eerste draaiboek voorzien ter ondersteuning. Nadien
organiseren we de online conference met de organisatoren.
We blijven consequent aan de reeds genomen beslissing om geen geannuleerde
organisaties opnieuw inplannen, indien er te veel organisatoren afhaken zal een
zomerseizoen niet meer mogelijk zijn.
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Volgende vergadering

Na de Veiligheidsraad van 3 juni en de publicatie van het ministerieel besluit
vergaderen we op vrijdag 5 juni om 20.00u.
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Beslissingen

De werkgroep “Back on the Track” heeft volgende zaken beslist:
 De wedstrijdkalender start op 1 augustus, indien de Nationale Veiligheidsraad
dit toelaat.
 We volgen de richtlijnen van de overheid in verband met risicogroepen (ouder
dan 65 jaar, diabetes, verlaagde immuniteit of long-, hart- of nieraandoening),
we laten dus geen deelnemers, juryleden of medewerkers uit deze
risicogroepen toe op wedstrijdorganisaties. Ook iedereen die symptomen van
verkoudheid of ziekte vertoont moet thuisblijven. Deze beslissing volgt de
definitie en aanbevelingen voor risicogroepen van de overheid, indien de
overheid deze zou veranderen stemmen wij onze regels uiteraard af op de
eventuele nieuwe richtlijnen.
 De federatie voorziet een eerste draaiboek kort na de beslissingen van de
Veiligheidsraad om de clubs te ondersteunen bij hun aanvraag naar het lokale
bestuur, nadien wordt een volledig draaiboek uitgewerkt.
 De federatie publiceert ten laatste eind juni de aangepaste kalender voor het
zomerseizoen.
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Na de beslissingen van de veiligheidsraad verdiepen we de discussies per thema. Zo
kijken we of en hoe de kalender dient aangepast te worden, of en hoe we de jury
anders organiseren (vooral elektronische tijdsopname lijkt een knelpunt), of en hoe
we de organisaties aanpassen op de piste en op de weg (voorinschrijvingen,
disciplines,…).
Ook kampioenschappen, wegwedstrijden, jeugdwedstrijden en veldlopen zullen
specifiek aan bod komen.

De werkgroep bekrachtigt de beslissing om geannuleerde wedstrijden niet
opnieuw in te plannen, met uitzondering van sommige Belgische
Kampioenschappen.
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