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Evaluatie meetings zomerseizoen

Er heerst een algemeen tevreden gevoel bij atleten over het wedstrijdaanbod in het
ingekorte zomerseizoen, we hebben wel opgevangen dat sommige atleten met een
lager prestatieniveau of uit clubs zonder eigen wedstrijdaccommodatie vaker uit de
boot vallen.
Ook de BPM-jeugd had slechts weinig wedstrijdkansen, de wedstrijden die wel
plaatsvonden toonden dat dit zeker geen evidente organisaties zijn in de huidige
omstandigheden.
De discipline van trainers, jury en toeschouwers om afstand te houden en
mondmaskers te dragen is zeer hoog, het atletiekpubliek heeft zich grotendeels
voorbeeldig gedragen.
We stellen wel vast dat een aantal micromeetings zich niet aan het concept hebben
gehouden door een langer uurrooster en/of meer deelnemers toe te laten, de
werkgroep zal dit aan het einde van het seizoen evalueren.
2

Draaiboek veldlopen

De Vlaamse overheid heeft kleurencodes voor de sport uitgewerkt, momenteel zitten
we in code geel maar zelfs in code oranje zou het veldlopen kunnen plaatsvinden, dit
is immers een activiteit zonder contact in de buitenlucht op een zeer groot terrein. We
stellen ons echter de vraag in welke mate de Nationale veiligheidsraad dit Vlaamse
protocol zal volgen indien het aantal besmettingen zou stijgen.
Er zijn wel enkele beperkingen mogelijk, namelijk het aantal toeschouwers of horecavoorzieningen (buiten of bij de prijsuitreiking) en kleedkamers/douches, hierdoor
dreigen organisaties af te haken omdat ze het financiële plaatje niet rond krijgen.
De werkgroep overloopt het draaiboek dat de Crosscup voor Mol heeft voorbereid, de
grootste uitdagingen concentreren zich rond het publiek. Met een gemiddeld
deelnemersaantal van 1700 deelnemers per organisatie (verspreid over 24
wedstrijden) moet de Crosscup hoe dan ook een lokale uitzondering krijgen op het
aantal bezoekers, de eerste contacten met lokale besturen zijn hierover positief. De
werkgroep raadt aan om ook werk te maken van toeschouwersregistratie en
toeschouwerstelling.
In elk geval zijn daginschrijvingen in de huidige omstandigheden niet toegelaten, de
atleten moeten zich op voorhand voor elke veldloop inschrijven, we zijn al in gesprek
met atletiek.nu om dit mogelijk te maken.
Enkel atleten en begeleiders zullen toegang krijgen tot de clubtenten en
opwarmingszone. De atleten moeten zich eerst in de ‘verzamelzone’ zetten vooraleer
ze aan de startlijn staan, eventueel werken met twee startlijnen op 1m tussenafstand
(eerst elites, dan brede deelnemersveld). Atleten krijgen aan de aankomst een
medaille en een mondmasker, een prijzentafel wordt niet meer ingericht gezien dit
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We verwachten dat, gezien de versoepelingen in rusthuizen, scholen en sport, de
statistieken de komende weken zullen stijgen. Het zal belangrijk zijn om een goed
protocol te hebben maar ook rekening te houden dat extra beperkingen vanuit de
overheid mogelijk zijn. De werkgroep zal een draaiboek uitwerken met focus op
volgende punten:
• Verplichte voorinschrijvingen: we zijn al bezig met atletiek.nu om hun systeem
aan te passen naar het veldlopen. Gezien de te verwachten lagere inkomsten
zullen we betalende inschrijvingen mogelijk maken.
• Uurrooster spreiden: zoveel mogelijk werken met gescheiden blokken in de
tijd.
• Startzone: werken met een verzamelzone, toeschouwers beperken! Atleten
houden hun mondmasker bij zich om bij de aankomst terug aan te doen.
• Aankomstzone + laatste rechte lijn: gevaar voor te veel publiek bij elkaar!
Aankomst breed houden, eventueel werken met verschillende couloirs naast
elkaar (enkel korte cross is moeilijk). Bij voorkeur nieuw mondmasker uitdelen.
• Kleedkamers/douches: bij voorkeur gesloten houden, of toegang beperken tot
1 persoon per douchekop en regelmatig ontsmetten.
• Prijzentafel: er mag geen prijzentafel worden ingericht, wel mag er een
medaille of geschenkzakje worden uitgedeeld aan de aankomst.
• Publiekscatering: moeten zoveel mogelijk in open lucht ingericht worden en
volgens de horeca-regels.
Vanuit het noodfonds is ook extra ondersteuning mogelijk voor kosten die clubs
maken in functie van de Covid-maatregelen, de federatie zal hierover spoedig
communiceren.
3

Indoor

In de volgende vergadering bekijken we de indoor-wedstrijden, we wachten hiervoor
nog even de verdere evolutie en richtlijnen af om een draaiboek op te stellen. Vast
staat dat publiek beperkt zal worden en zoveel mogelijk moet zitten, daarnaast moet
de ruimte goed geventileerd zijn.
Indien indoor organiseren niet haalbaar en/of rendabel blijkt is het een optie om
eventueel outdoor-micromeetings in te richten, we zullen aftoetsen bij de clubs en
trainers of hier interesse voor bestaat. Ook indoor-micromeetings op weekavonden
zijn een optie, indien de uitbater dit (financieel) mogelijk maakt.
4

Volgende vergadering

De volgende vergadering vindt eind september of begin oktober plaats, we evalueren
dan de zomer (o.a. micromeetings) en bereiden het indoorseizoen voor.

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

zeer moeilijk volgens de Covid-richtlijnen kan georganiseerd worden. Kleedkamers en
douches worden niet voorzien.
De VIP-recepties worden beperkt, deze moeten ingericht worden volgens de richtlijnen
van feesten en recepties (dus beperkt aantal en bediening aan tafel).

