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Huidige stand van zaken (eventuele verstrenging maatregelen)

Momenteel zijn we in code geel en is er nog geen overgang naar code oranje de
gezondheidssituatie kan echter zeer snel achteruitgaan. Zelfs bij code oranje zouden
onder de huidige regels de veldlopen als indoorwedstrijden kunnen plaatsvinden. Er
zijn wel extra beperkingen op publiek mogelijk maar dit is een nationale beslissing en
verwachten we niet de eerste weken.
Nota van de verslaggever: ondertussen werd code oranje afgekondigd, waardoor
atleten 1,5m uit elkaar dienen te blijven bij wedstrijden in zaal. Dit betekent dus dat
alle wedstrijden vanaf 400m niet mogelijk zijn en dat de wedstrijden in banen één
baan vrij moeten laten tussen de atleten.
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Evaluatie pisteseizoen

Dit agendapunt wordt verzet naar de volgende vergadering, ook de VCJ en de BC
Competitie zullen een evaluatie maken.
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Veldlopen

Momenteel zijn er twee veldlopen afgelast (KAAG en TACT), daarnaast zijn er een
groot aantal veldlopen die nog wachten op goedkeuring van de lokale overheid. We
moeten dus nog even afwachten voor het totale beeld.
We zijn ook bezig met een systeem van tijdsregistratie met een scan van de QR-code
op het borstnummer, daarnaast werken we aan een toeschouwersregistratie via
atletiek.nu.
Er is een tweestrijdige communicatie geweest met de BC Competitie rond de volgorde
van reeksen in het veldlopen, zij hadden goedkeuring gegeven over het draaiboek
maar in hun vergadering anders beslist. De redenering van de BC Competitie is dat
ouders met meerdere kinderen komen en dus langer ter plaatse zouden blijven. De
werkgroep begrijpt dit standpunt maar gezien veel organisatoren dit draaiboek (wat
mede goedgekeurd werd door de BC Competitie) hebben gebruikt als voorwaarde pleit
de werkgroep voor een pragmatische oplossing.
De Medische Commissie pleit om het mondmasker niet zelf bij te houden. De beste
oplossing is dat de organisator een mondmasker klaar legt aan de aankomst, zoniet
kan het mondmasker best meegegeven worden in een enveloppe met een begeleider.
Atleten moeten bewust zijn dat ze mondmasker dragen tot net voor de start en
meteen na de aankomst.
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Indoor

In Gent zullen de atleten strikt gescheiden worden van de toeschouwers, de atleten
zullen dus op geen enkel moment in de tribune mogen plaatsnemen.
Voor het middenterrein is de capaciteit vastgelegd op 100 personen tegelijk, de
opwarmpiste is echter de grote beperking met slechts 150 toegelaten personen. De
meest haalbare oplossing is om te werken met blokken van 2u met 1u tussen, zo
kunnen we de capaciteit per blok verhogen door de kampnummers verplicht te laten
opwarmen op het middenterrein. Voor de kampnummers kunnen we volgens onze
eigen berekeningen op twee uren volgende aantallen laten meedoen:
Aantal atleten per blok
van 2u

Cad-Sch-Jun-Sen-Mas

Ben-Pup-Min

Kogel

20

40

Hoog

12

20

Ver-hinkstap

20

40

8

12

60

112

Polsstok
TOTAAL KAMPNUMMERS

Gezien de beperkingen niet gelden voor kinderen jonger dan 12 jaar kunnen we over
het aantal van 100 gaan. Bij de oudere categorieën is er geen risico om meer dan 100
deelnemers op het middenterrein te krijgen.
Voor de loopnummers gaan we dus uit van 150 atleten tijdens elk blok, dit geeft
volgende timings (afhankelijk van het aantal atleten per reeks). Deze timing zorgt ook
voor een betere spreiding over de 2 uur en zo zal het veel minder druk zijn op het
rechte stuk van de opwarmpiste. Natuurlijk wel belangrijk dat de atleten weten in
welke reeks zij zitten:
Loopnummers
(max. 150/blok)
60m (horden) - 8/reeks
200-400-800 - 6/reeks
600-1000-1500-3000 10/reeks

Cad-Sch-Jun-Sen-Mas
18 reeksen
(ca. 6'/reeks)
25 reeksen
(ca. 5'/reeks)
15 reeksen
(ca. 8'/reeks)

Ben-Pup-Min
18 reeksen
(ca. 6'/reeks)
25 reeksen
(ca. 5'/reeks)
15 reeksen
(ca. 8'/reeks)

Nota van de verslaggever: wegens code oranje werden deze timings aangepast, wij
verwijzen hiervoor naar het draaiboek ‘Back on Track indoor’
Voor meetings vanaf cadet kunnen er op deze wijze 210 atleten per blok deelnemen,
voor 4 blokken (10-12u, 13-15u, 16-18u, 19-21u) kunnen er dus 840 atleten
deelnemen (voor de jeugd gelden er geen beperkingen). Dit ligt behoorlijk lager dan
het aantal prestaties op voorgaande jaren (bij de meeste een derde minder maar bij
sommige meetings valt dit onder de helft).
Sport Vlaanderen zal een ticketingsysteem ter beschikking stellen waarbij
toeschouwers op voorhand tegen betaling een ticket moeten kopen voor een bepaalde
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Indoor kunnen we onder de huidige regels 200 toeschouwers ontvangen (indien zij
gescheiden kunnen worden van de atleten). Per infrastructuur kan je een uitbreiding
vragen door een ‘Covid Infrastructure Risk Model’ scan uit te voeren, waarbij je dient
aan te tonen welke extra maatregelen je neemt op vlak van social distancing, hygiëne
en ontsmetting. Een zittend publiek is alleszins een voorwaarde, toeschouwers moeten
zo weinig mogelijk rond bewegen.

Elke toeschouwer die binnenkomt krijgt een verpakking met een ontsmettingsdoekje,
hiermee dient de toeschouwer zijn/haar stoel te ontsmetten. Dit bespaart de
organisator dat medewerkers tussen elk blok 522 stoeltjes moeten ontsmetten. Elke
toeschouwer moet een polsbandje krijgen om duidelijk te maken voor welk blok hij/zij
toegang heeft.
De cafetaria zelf zal niet open zijn maar de organisator kan wel een drank- of eetstand
op de gaanderij opzetten met gecoördineerde aanschuif en consumptie op de zitplaats
in de tribune. Per tapplaats mag er maar één persoon zijn die de toeschouwers
bedient.
Maandag 12/10 volgt een overleg met de organisatoren van de Topsporthal om deze
maatregelen voor te stellen, tegen het einde van de week willen we dan weten wie
nog kan organiseren.
Ook bekijken hoe we alle niveaus atleten voldoende kansen kunnen geven om aan
wedstrijden deel te nemen.
De huurprijs van de Topsporthal zal niet veranderen, gezien de aanwezigheid van
toeschouwers doorheen de winter nog zou kunnen beperkt worden raadt de werkgroep
aan om de organisatiekost op de atleten te verhalen en de deelnameprijs op te
trekken naar €8/nummer. Parallel zullen de organisatoren in Heusden en Hoboken hun
prijs verhogen naar €5/nummer.
In Heusden zal AVT 90 zitplaatsen voor toeschouwers creëren met voldoende sociale
afstand. Zij gaan hun organisatie aanpassen door tijdsblokken met enkel sprint, hoog
en ver, of kogel, polsstok en ver in te richten. Per blok zullen zij maar 100 atleten
laten deelnemen met 1 toeschouwer per atleet, zij organiseren per meeting 2 blokken
met 2 uur tussen. AVT en HAKI vragen of zij het programma kunnen wijzigen, sowieso
zullen alle indoor-organisatoren na de publicatie van het indoor-draaiboek hun
programma kunnen wijzigen.
In Hoboken heeft Stad Antwerpen al heel wat extra richtlijnen en beperkingen
opgelegd in de Sportschuur met oa. gescheiden ingang-uitgang en covid-veilige
tribunes. Zij kunnen de atleten laten opwarmen in het binnenfort op 100m van de hal
met mogelijkheid om binnen en buiten op te warmen. Op de rechte lijn nemen ze twee
banen weg langs de buitenkant om extra ruimte voor de toeschouwers te creëren. Ze
overwegen ook de meetings op te delen in blokken per categorie. Zij vragen aan alle
organisatoren om af te stemmen met elkaar om een evenwichtig aanbod te creëren
(ook vb. hoogtes en aantal pogingen bij hoog).
Belangrijk om de verspreiding van een virus in gesloten ruimte tegen te gaan is een
goed ventilatiesysteem. Zowel Gent, Heusden als Hoboken bevestigen dat hun
ventilatiesystemen in orde zijn.
Daarnaast moeten we ook de organisatie van kampioenschappen bekijken en de
uurroosters herwerken volgens de gestelde regels. HAKI stelt voor dat de eventuele
reeksen van sprintnummers in Hoboken zouden kunnen plaatsvinden. Anderzijds
zullen vooral de kampnummers beperkend werken (vnl. ver en hinkstap).

WERKGROEP BACK ON THE TRACK – 8 OKTOBER 2020 – 20u00

zone (vb. kogel of polsstok) en een bepaald tijdsblok. Er kan ook een gratis
trainerstarief ingesteld worden waarbij de trainer zijn/haar trainerskaart dient te tonen
om ingang te krijgen. De onderste rij van elk blok zal ook voorbehouden worden voor
de trainers. De trainers kunnen via de atleteningang doorgaan naar de opwarmpiste
(op vertoon van hun trainerskaart). Voor de jeugdmeetings kan dit wel een probleem
worden, de clubs zullen zich moeten inspannen om een begeleider met trainerskaart
te voorzien.

Indien we echt te weinig aanbod hebben kunnen we overwegen om ook tijdens de
wintermaanden ‘micro-meetings’ outdoor te houden. Dit kwam reeds aan bod op de
Medische Commissie, waar gesteld werd dat een voldoende gevoelstemperatuur nodig
is en voldoende kleine groepjes om de wachttijden te beperken.
Varia
•
•
•
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De vaste operator van de Topsporthal heeft afgehaakt, we moeten zorgen dat
alles goed getest is voor de eerste wedstrijd.
Voor de indoor-trainingen in Gent zullen de atleten moeten boeken waarbij ze
1u op de opwarmpiste mogen en dan 1u op het middenterrein met een
beperking per zone.
De volgende vergadering moeten we bekijken hoe we iedereen voldoende
wedstrijdkansen kunnen geven. Het platform atletiek.nu biedt alleszins de
mogelijkheid om het aantal inschrijvingen per atleet per week/maand te
beperken. AVT is ook bereid om de Golazo Arena ter beschikking te stellen voor
andere organisatoren, maar hiervoor zou de kalender opnieuw moeten
opengesteld worden. Tegen eind oktober moet alles vastliggen.

Volgende vergadering

De volgende vergadering vindt plaats naargelang de nood. Het draaiboek voor indoormeetings wordt via mail afgewerkt en goedgekeurd.
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