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AANPASSINGEN TIJDENS DE WEDSTRIJD 

ALGEMENE OPWARMING 

▪ Gymnasten mogen opwarmen op vloer of op de matten rond de toestellen. 

 

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)  

▪ Let op de aangepaste toestelopwarming die vermeld staat op de wedstrijdvolgorde 

 

EINDE VAN DE WEDSTRIJD 

▪ De kleedkamers en de tribunes worden zo snel mogelijk vrij gemaakt voor de volgende 
wedstrijdgroep. 

 

PRIJSUITREIKING 

▪ Enkel de gymnasten voor wie er een provinciale uitreiking is nemen deel aan de prijsuitreiking.  

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

▪ Voor A10 en B10 blijven alle gymnasten voor de prijsuitreiking 

 

 

DEELNEMERS EN COACHES 

• Je hoeft geen mondmasker meer te dragen bij het betreden van een sportinfrastructuur 

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

• Ook trainers hoeven geen mondmasker meer op 

• Je bent enkel aanwezig tijdens de wedstrijdsessie waaraan je deelneemt. 

• Aanmelden doe je ter plaatse aan het onthaal, je hoeft geen toegangsticket aan te kopen. 

• Kleedkamers zijn open, beperk het gebruik. 

• Ontsmet regelmatig de handen 

• Test je positief en was je aanwezig op een organisatie? Neem dan contact op met de 

betreffende Gymfed-coördinator 

• De FAQ pagina kan je hier terug vinden. 

 

PUBLIEK 

• Publiek is toegelaten, er zijn geen beperkingen meer op het aantal toegelaten personen in 

functie van de capaciteit van de zaal. 

• Het Covid Safe Ticket is niet langer verplicht voor het publiek. 

• Het is niet langer verplicht om een mondmasker te dragen. 

https://www.gymfed.be/medewerkers/organisaties-en-events
https://www.gymfed.be/nieuws/faq-corona-gymfed-organisaties11
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• Het publiek dient vooraf een online toegangsticket aan te kopen, de ticketverkoop gaat van 

start 1 week voor de organisatie en dit telkens op maandag om 19.00 uur.  

• Test je positief en was je aanwezig op een organisatie? Neem dan contact op met de 

betreffende Gymfed-coördinator 

• De FAQ pagina kan je hier terug vinden. 

• Er is een cafetaria voor het publiek (gelieve cash geld te voorzien) 

 

 

JURY EN MEDEWERKERS 

• Je hoeft geen mondmasker meer te dragen bij het betreden van een sportinfrastructuur. 

• Ook tijdens het jureren is het dragen van een mondmasker niet langer verplicht. 

• Je bent enkel aanwezig tijdens de wedstrijdsessie waaraan je deelneemt. 

• Aanmelden doe je ter plaatse aan het onthaal, je hoeft geen toegangsticket aan te kopen. 

• Test je positief en was je aanwezig op een organisatie? Neem dan contact op met de 
betreffende Gymfed-coördinator 

• De FAQ pagina kan je hier terug vinden. 

 

 

 

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

 

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

https://www.gymfed.be/medewerkers/organisaties-en-events
https://www.gymfed.be/nieuws/faq-corona-gymfed-organisaties11
https://www.gymfed.be/medewerkers/organisaties-en-events
https://www.gymfed.be/nieuws/faq-corona-gymfed-organisaties11
https://www.gymfed.be/updates-maatregelen-inzake-het-coronavirus-bij-organisaties

