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MAATREGELEN VOOR SPORTERS (TEM GEBOORTEJAAR 2008) 

1 ALGEMEEN 

→ Houd je aan de basisregels 
o Voel je je ziek? Is er iemand in je directe omgeving besmet? Blijf thuis! 
o Houd voldoende afstand 
o Was en ontsmet je handen regelmatig 
o Vermijd onnodig contact 

 

→ Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf geboortejaar 2008 zolang je niet in 
competitie bent. Dit geldt vanaf het betreden van de accommodatie tot het terug naar buiten 
gaan. 
 

→ Kom niet te vroeg naar de wedstrijd. We werken met een tijdslot per sessie waardoor je 
enkel toegang krijgt tot jouw betreffende sessie. De dagindelingen zullen 3 weken voor de 
betreffende organisatie online komen op de Gymfed-activiteitenpagina. 
 

→ Volg de signalisatie die betrekking heeft op jouw groep/zone (Deelnemers), respecteer de 
aangegeven looprichtingen en instructies van de clubmedewerkers. 

 

→ Vermijd contact tussen de verschillende groepen en blijf binnen je eigen zone (Deelnemers). 
Contact met jury, sporters en coaches van andere clubs moet je ook vermijden.  
 

→ Toegang tot de ‘publiekszone’ is verboden, ook de tribunes van het publiek zijn niet 
toegankelijk voor de sporters. 
 

→ Er zijn GEEN kleedkamers ter beschikking. Doe de nodige voorbereidingen thuis (training 
aan, wedstrijdpak aan, haar, schminken, tapen, … ).  

 

→  Er wordt geen eten of drank voorzien voor de sporters (bijv. water, appelsientjes, …). 
o Je brengt persoonlijk alle nodige catering mee. 
o Houd er rekening mee dat de cafetaria gesloten is. 

 
2 AANKOMST WEDSTRIJD/TOERNOOI 

→ Meld je aan het onthaal voor de DEELNEMERS aan, ouders zijn niet toegelaten. 
 

→ Draag je mondmasker (vanaf geboortejaar 2008). 
 

 

  

https://www.gymfed.be/calendar/contest/3870570
https://www.gymfed.be/calendar/contest/3870570
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3 TIJDENS DE WEDSTRIJD/HET TOERNOOI 

→ Voor sporters vanaf geboortejaar 2008 mag het mondmasker af wanneer je in actie komt op 
de opwarm- of wedstrijdvloer.  

 

→ Na je wedstrijdoefening(en) keer je direct huiswaarts, tenzij het organisatorisch haalbaar is 
om de wedstrijdsessie te volgen vanop een aparte tribune voor sporters. Het dragen van je 
mondmasker (vanaf geboortejaar 2008) is ook hier verplicht. 

 

→ Prijsuitreiking gaat NIET door 
o Indien het eindresultaat een 1-2-3 ranking is (bepaald volgens de update per discipline op 

22.01.2021 – geldig voor de organisaties tem eind maart) 
 Eindig je in de top 3 van het klassement en is het eindresultaat gekend tijdens jouw 

sessie? Dan haalt de trainer jouw medaille af aan het wedstrijdsecretariaat. 
 Ken je op het einde van jouw sessie het eindresultaat niet? Dan zal de behaalde 

medaille opgestuurd worden naar de betrokken trainer.  
o Indien het eindresultaat een DEELNAMEMEDAILLE is voor iedereen (bepaald volgens de 

update per discipline op 22.01.2021 – geldig voor de organisaties tem eind maart) 
 Jouw medaille wordt door de trainer afgehaald op het wedstrijdsecretariaat.  

 
 

4 NA DE WEDSTRIJD/HET TOERNOOI 

→ Ga na je wedstrijd direct huiswaarts. Vermijd onnodige contacten en samenscholingen in de 
inkomhal of parking. 

 

→ Met je clubgenoten en trainer(s) verzamel je om samen de accommodatie te verlaten en 
buiten opgewacht te worden door de ouder(s) of verantwoordelijke. 

 

→ Na elke wedstrijdsessie wordt de deelnemerszone ontruimd en waar nodig ontsmet. 
 
 
 
 

 
Dit protocol is er enkel en alleen om organisaties mogelijk te maken voor onze SPORTERS, 

we vragen dan ook aan iedereen om deze te respecteren. 
 

# WEAREGYM   #WEARESAFE 
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