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MAATREGELEN VOOR JURY 

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, en dit 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 jurypanels zullen, indien beschikbaar, 2 

weken voor de betreffende organisatie online komen op de Gymfed-activiteitenpagina. 
 

→ Volg de signalisatie die betrekking heeft op jouw groep/zone (Jury), respecteer de 

aangegeven looprichtingen en instructies van de clubmedewerkers. 
 

→ Vermijd contact tussen de verschillende groepen en blijf binnen je eigen zone (Jury). Contact 

met sporters en coaches moet ook vermeden worden. 
 

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

toegankelijk voor juryleden.  
 

→ Er wordt geen eten en geen aandenken voorzien voor de juryleden. Dit o. w. v. hygiënische 

maatregelen ifv Covid-19 en om de kosten voor de organiserende club zo laag mogelijk te 

houden.  

o Je brengt persoonlijk alle nodige catering mee. 

o Er wordt ter plaatse water en koffie voorzien voor de jury. We raden wel aan om zelf een 

gevulde waterfles te voorzien. 

o Houd er rekening mee dat de cafetaria niet beschikbaar is. 
 

→ Geen gratis toegang voor juryleden op wedstrijden en toernooien, en dit voor de sessies 

waar je niet dient te jureren. Er worden geen personen gratis toegelaten dit seizoen omdat 

de plaatsen voor het publiek beperkt zijn. Daarnaast zijn deze tickets één van de weinige 

inkomstenbronnen die de gemaakte kosten van de organiserende clubs kunnen dekken 

(zonder hen geen organisaties).   

 

 

  

https://www.gymfed.be/calendar/contest/3870570
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2 AANKOMST WEDSTRIJD/TOERNOOI 

→ Meld je aan het onthaal voor de JURY aan.  
 

→ Draag je mondmasker.  

 

 

3 TIJDENS DE WEDSTRIJD/HET TOERNOOI 

→ Breng persoonlijk schrijfgerei en dergelijke mee. 
 

→ Juryvergadering en pauzes 

o Draag je mondmasker ten allen tijde, enkel tijdens het eten/drinken mag het even 

afgedaan worden. 

o Je neemt plaats op de voorziene zitplaatsen die op veilige afstand van elkaar 

gepositioneerd zijn. Je verplaatst in geen geval stoelen of tafels. 

o Tijdens de pauzes ga je rechtstreeks naar het jurylokaal. 

o Na iedere wedstrijdsessie wordt het nodige ontsmet door de organiserende club of krijgen 

de juryleden de kans om dit zelf te doen. 
 

→ Jureren 

o Draag je mondmasker. 

o De juryzitplaatsen worden op veilige afstand van elkaar geplaatst. 

o De jurytafels en tablets worden na elk gebruik ontsmet door de organiserende club of 

krijgen de juryleden de kans om dit zelf te doen. 

 

 

4 NA DE WEDSTRIJD/HET TOERNOOI 

→ Na de laatste wedstrijdoefening of na toestemming van de juryverantwoordelijke keer je als 

jurylid direct huiswaarts. Tenzij je dient te jureren voor de volgende sessie, dan ga je 

rechtstreeks naar het jurylokaal. 
 

→ Vermijd onnodige contacten en samenscholingen in de inkomhal of parking. 
 

→ Na elke wedstrijdsessie worden alle zones 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 


