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Covid-maatregelen 

Challenge Day Kortenberg 

20/02/2022 

  

 

 
 
DEELNEMERS (SKIPPERS EN COACHES) 

 

▪ Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker 

dragen vanaf 6 jaar. 

▪ Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers,... 

▪ Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.  

▪ Voor trainers is het dragen van een mondmasker overal en altijd verplicht. 

▪ Tijdens het sporten moeten skippers geen mondmasker dragen.  

▪ Kleedkamers zijn open, maar men mag maximaal 15min in de kleedkamer blijven én er mogen 

tegelijk maar 6 personen aanwezig zijn. We raden daarom sterk aan om al in outfit naar de 

wedstrijd te komen. 

▪ Hou afstand, ontsmet regelmatig de handen en ventileer de ruimtes waar gesport wordt! 

▪ Wens je de cafetaria te betreden? Dan zal het Covid Safe Ticket opgevraagd worden vanaf 16j.  

▪ Voor deelnemers wordt het Covid Safe Ticket aangeraden maar het is geen verplichting. 

 

PUBLIEK 

 

▪ Er is publiek toegelaten, tot 350 personen per sessie. Minderjarigen mogen ook in het publiek 

zitten. 

▪ Toeschouwers dienen vooraf een online toegangsticket aan te kopen. Ter plaatse zijn geen 

tickets beschikbaar. 

▪ Het Covid Safe Ticket is verplicht voor alle toeschouwers. Meer info over het gebruik vind je 

hier terug. 

▪ Toeschouwers dragen altijd en overal een mondmasker. 

▪ Wens je de cafetaria te betreden? Dan zal het Covid Safe Ticket opgevraagd worden vanaf 16j.  

 

JURY 

 

▪ Ga na aanmelding aan de inkom onmiddellijk door naar het jurylokaal.  

▪ Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker 

dragen. Ook tijdens het jureren is het dragen van een mondmasker verplicht.   

▪ Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.  

▪ Wens je de cafetaria te betreden? Dan zal het Covid Safe Ticket opgevraagd worden vanaf 16j.  

 

FAQ 

 

▪ Ga Klik hier voor de FAQ pagina omtrent corona Gymfed-organisaties. 

 

De organiserende club JUMP-UP is jullie dankbaar voor het naleven van bovenstaande regels zodat 

het wedstrijdweekend veilig kan verlopen voor iedereen! 

https://www.vlaanderen.be/het-covid-safe-ticket-als-toegangsvoorwaarde
https://www.vlaanderen.be/covid-safe-ticket-cst-als-toegangsvoorwaarde
https://www.vlaanderen.be/het-covid-safe-ticket-als-toegangsvoorwaarde
https://www.vlaanderen.be/het-covid-safe-ticket-als-toegangsvoorwaarde
https://www.gymfed.be/nieuws/faq-corona-gymfed-organisaties

