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DEELNEMERS 

▪ Er is een afzonderlijke wacht- & consumptieruimte voor inkomende (groene zone) en uitgaande 

(blauwe zone) gymnasten en hun begeleiders  

▪ 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. 

▪ Hou afstand, ontsmet regelmatig de handen. 

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

▪ Gelieve in de wachtruimte te blijven tot ¼ uur voor de aanvang van uw opwarming. 

▪ Na de wedstrijd gaan jullie naar de blauwe wachtruimte tot aan de prijsuitreiking. 

▪ Tijdens de prijsuitreiking treden enkel de gymnasten van Limburg en Vlaams Brabant aan. 

▪ De opwarmruimte zal tussen elke sessie geventileerd worden. Het is aangeraden om een 
trainingsvest of sweater mee te nemen. 

▪  Kleedkamers kort gebruik (max. ¼ uur) en met mondmasker. 

▪ De deelnemende clubs dienen ter plaatse een covidverantwoordelijke te noteren zodat er, indien 
nodig, snel kan gereageerd worden. 

▪ Grondplan zie bijlage hieronder. 

 

PUBLIEK 

▪ Er is publiek toegelaten, tot 200 personen per wedstrijddeel. Minderjarigen mogen ook in het 
publiek zitten. 

▪ Gelieve in de wachtruimte te blijven tot de tribunes volledig ontruimt zijn. 

▪ 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.  

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

 

JURYLEDEN 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. 

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

 
De organiserende club is jullie dankbaar voor het naleven van bovenstaande regels zodat de wedstrijd veilig 
kan verlopen voor iedereen! 

https://www.vlaanderen.be/covid-safe-ticket-cst-als-toegangsvoorwaarde
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GRONDPLAN 

 
 

 

 
 


