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Evaluatie corona-testmeetings

De werkgroep overloopt het verslag van de testmeeting in Lier (LYRA) van 25/7, de
club heeft met veel inspanningen een succesvolle meeting neergezet, mede dankzij
het gedisciplineerde publiek. De toeschouwersregistratie was geslaagd, er was net iets
minder dan 1 toeschouwer per ingeschreven atleet. De juryleden werden strikt
gescheiden van het publiek.
Een extra medewerker voorzien om de atleten in banen te zetten zou een pluspunt
zijn. Atleten zouden na hun reeks ook niet door het publiek mogen terugwandelen, zij
kunnen beter terugkeren over het gras. Ook best vragen aan toeschouwers dat ze zelf
een stoeltje meenemen.
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Beslissingen Nationale Veiligheidsraad 27/7

Gezien de stijgende besmettingscijfers kwam de Nationale Veiligheidsraad opnieuw
samen, het aantal personen op een outdoorevenement wordt beperkt tot 200. De
klankbordgroep van de Vlaamse overheid adviseert nog steeds om wedstrijden zonder
publiek te houden.
Gezien de negatieve trend heeft de Raad van Bestuur maandag beslist dit te
interpreteren op de meest voorzichtige wijze en dus op een meeting slechts 200
personen in het stadion op hetzelfde moment toe te laten (dus zowel atleten, jury,
medewerkers en toeschouwers) aangezien het op de meeste pistes niet mogelijk om
deze groepen voor en na de wedstrijd volledig gescheiden te houden van elkaar.
In de Provincie Antwerpen zijn de komende vier weken contactsporten verboden, dit
maakt het programmeren van afstandsnummers en aflossingen niet mogelijk en in de
sprintnummers moet er een baan leeg gelaten worden tussen de atleten. De
Antwerpse organisatoren werden hierover reeds gecontacteerd.
Ondanks de verhoogde besmettingsgraad in deze provincie is het momenteel voor de
Antwerpse atleten niet verboden om deel te nemen aan wedstrijden in andere
provincies.
We hebben de organisatoren van de eerste weekends gecontacteerd over deze nieuwe
regels en aangeraden om opnieuw de toestemming te vragen aan de gemeente, veel
clubs hebben echter beslist om hun meeting af te gelasten.
Het BK 10km op de weg kan ook niet plaatsvinden, de werkgroep meent echter dat
kleinschaligere wegwedstrijden mits de nodige aanpassingen mogelijk blijven.
Om het aantal personen tegelijkertijd in het stadion te beperken moeten we de tijd
van een atleet op de wedstrijd zo kort mogelijk te houden, zo zouden ze pas 75
minuten voor de wedstrijd mogen aankomen en meteen erna moeten vertrekken.
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Zowel het KVV Cadetten en KVV Scholieren als het BK Cadetten-Scholieren hebben
zeer veel deelnemers en deze moeten ook met de auto gebracht worden (doorgaans
ca. 1500 aanwezigen per dag), zelfs met een verdere spreiding van het uurrooster
acht de werkgroep het in deze context niet haalbaar om deze wedstrijden te laten
plaatsvinden.
Het KVV Masters in Heusden-Zolder is gezien de lokale besmettingsgraad
geannuleerd. Indien het BK Masters te Ninove zou mogen doorgaan stelt de
werkgroep voor dat atleten maximaal voor 2 disciplines kunnen inschrijven.
Het BK Meerkamp Cad-Sch-Jun-Mas in Deinze kan, gezien het beperktere aantal
deelnemers en publiek, wel plaatsvinden indien de organisatie groen licht krijgt van
het lokaal bestuur.
Voor het BK Aflossingen en het BK Juniores en Beloften overleggen we verder met de
LBFA.
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Micromeetings

Gezien de beperkingen op het aantal atleten per wedstrijd en het grote aantal
annuleringen stelt de Technische Directie voor om micromeetings voor eliteatleten in
te richten met homologeerbare resultaten.
De werkgroep raadt aan om andere atleten te laten aansluiten bij de meetings voor
eliteatleten, waarbij het jaarboek 2019 als basis voor selectie wordt gebruikt.
Daarnaast vraagt de werkgroep om ook plaatsen te voorzien voor Paralympische
atleten.
De werkgroep stelt ook voor om dit principe ook mogelijk te maken voor andere clubs,
die een lokale/regionale ‘themameeting’ met beperkt programma in de lijn van de
testmeetings in juli kunnen inrichten, maar dan met officiële (beperkte) jury via de
provinciale aanduider zodat de resultaten gehomologeerd kunnen worden.
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Varia
•
•
•
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De registratieplicht geldt nu ook voor trainingen, waarbij minstens één persoon
per gezin zijn/haar contactgegevens dient achter te laten.
Mondmaskers worden verplicht in de hele Provincie Antwerpen, de werkgroep
acht dat deze maatregel niet zinvol is zolang de atleet niet in drukke plaatsen
loopt.
Atleten die op reis waren in een risicogebied dienen extra voorzichtig te zijn en
de richtlijnen van de overheid te volgen ivm testing en quarantaine.

Volgende vergadering

De volgende vergadering vindt plaats naargelang de nood voor eventuele verdere
maatregelen.
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Deze principes willen we ook toepassen op het BK Alle Categorieën, waar we het
uurrooster willen aanpassen om gelijktijdig maximaal 120 atleten in het stadion te
hebben. De Vlaamse Atletiekliga is ook voorstander om de nummers voor atleten met
mentale handicap, gezien de fysieke afstand niet verzekerd kan worden, te schrappen
en enkel te organiseren voor de Paralympiërs. Dit alles moeten we nog verder
bespreken met de LBFA.
Gezien de beperkingen op het aantal personen raadt de werkgroep aan om geen
buitenlandse atleten toe te laten op het BK.

