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AANPASSINGEN TIJDENS DE WEDSTRIJD 

ALGEMENE OPWARMING 

▪ De gymnasten warmen op bij het 1e toestel waarop ze zullen aantreden.  

▪ Op deze manier willen we vermijden dat 60-70 gymnasten gelijktijdig zonder mondmasker op de 
vloer komen. 

▪ In deze algemene opwarming is het niet toegestaan om op de toestellen op te warmen. Ook de 
gymnasten aan grond voeren nog geen wedstrijdelementen uit. 

 

START VAN DE WEDSTRIJD 

▪ Na de algemene opwarming gaan de gymnasten zich voorstellen aan de jury en daarna begint de 
toestelopwarming. (er wordt dus niet eerst verzameld in de gang) 

 

PRIJSUITREIKING 

▪ Enkel de gymnasten die een provinciale medaille behaalden + alle C10 gymnasten nemen deel aan 
de prijsuitreiking. 

▪ Alle andere gymnasten verlaten de zaal na het einde van hun wedstrijd 

 

ALGEMEEN 

▪ Er zijn 2 aparte ingangen. Eén voor publiek, en een andere voor deelnemers, trainers en juryleden. 
Volg de signalisatie van op de parking. 

 

 

DEELNEMERS EN COACHES 

▪ Van zodra je de sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 6 
jaar. 

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

▪ Tijdens het sporten hoef je als sporter geen mondmasker te dragen. 

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

▪ Trainers houden het mondmasker op. 

▪ Max. 10 personen gelijktijdig in de kleedkamer toegelaten. Beperk het gebruik tot max. 15’. 
Mondmasker dragen is steeds verplicht. Douchen is niet toegelaten. 

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

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

 

PUBLIEK 

▪ Het publiek dient vooraf een online toegangsticket aan te kopen. Ter plaatse zijn geen tickets 
beschikbaar.  

▪ LET OP! Om iedereen de kans te geven zijn of haar kind aan het werk te zien is er beperking van 2 
tickets per deelnemer, dit tot en met de woensdag 19.00u voor de organisatie. Zijn er nadien nog 
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extra tickets beschikbaar dan kunnen deze vanaf de woensdag 19.00u aangekocht worden. 

▪ Het Covid Safe Ticket is verplicht voor alle toeschouwers vanaf de leeftijd van 12 jaar en 2 maand. 
Meer info over het gebruik vind je hier terug. 

▪ Toeschouwers dragen altijd en overal een mondmasker.  

▪ Er is een cafetaria voor het publiek. Hier zijn enkel dranken te verkrijgen. 

 
JURY EN MEDEWERKERS 

▪ Van zodra je de 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. 

▪ De cafetaria is enkel toegankelijk voor het publiek. Catering voor de juryleden wordt afzonderlijk 
voorzien in een aparte ruimte. 

▪ Voor juryleden en medewerkers wordt het Covid Safe Ticket aangeraden maar het is geen 
verplichting. 

 

 

ALGEMENE MAATREGELEN EN FAQ CORONA GYMFED-ORGANISATIES VINDEN JULLIE HIER TERUG 

 

De organiserende club O.T.V. NAZARETH is jullie dankbaar voor het naleven van 
bovenstaande regels zodat deze wedstrijd veilig kan verlopen voor iedereen! 

https://www.vlaanderen.be/covid-safe-ticket-cst-als-toegangsvoorwaarde
https://www.gymfed.be/updates-maatregelen-inzake-het-coronavirus-bij-organisaties

