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→ Indien mogelijk worden er kleedkamers ter beschikking gesteld voor de sporters (*).
o Wijs je sporters erop dat de tijd in de kleedkamer beperkt moet worden.
o Laat je sporters de nodige voorbereidingen thuis doen (training aan, wedstrijdpak aan,
haar, schminken, tapen, … )
o Vermijd als trainer de kleedkamers en houd ouders/publiek uit de kleedkamers.

MAATREGELEN VOOR TRAINERS
1

REGISTREER JE OP VOORHAND ONLINE
→ GEEN REGISTRATIE = GEEN TOEGANG
o Als trainer ben je verplicht om je op voorhand online te registreren.
o Er kunnen zich maximaal 2 trainers per club per wedstrijdsessie registreren, dit om de
totale capaciteit in de zaal niet te overschrijden. Met uitzondering voor dans en demo
waar dit 1 trainer per 8 sporters is.
o Er kan in geen geval afgeweken worden van de registratie.
→ Hoe registreren?
o Via het Ledenbeheer van Gymfed (net zoals opgave voor jury). Met uitzondering van Dans
en Demo, hier namen mailen naar de Gymfed‐coördinator.
o Deadline registratie: 1 week voor het betreffende wedstrijdweekend, telkens op zondag.
 Uitzondering: 17‐18.10.2020 – Rope Skipping – PV individueel A 16+j  registratie van
maandag 12 t.e.m. woensdag 14 oktober 2020

→ Er wordt geen eten of drank voorzien voor de trainers (bijv. water, koffie, …)
o Je brengt persoonlijk alle nodige catering mee.
o Houd er rekening mee dat de cafetaria, indien beschikbaar, slechts beperkt toegankelijk
kan zijn en dat je als trainer misschien geen toegang hebt.
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→ Meld je aan het onthaal voor de DEELNEMERS aan.
→ Draag je mondmasker.

4
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AANKOMST WEDSTRIJD/TOERNOOI

TIJDENS DE WEDSTRIJD/HET TOERNOOI

ALGEMEEN
→ Jouw mondmasker mag in geen geval afgedaan worden tijdens het helpen/bijstaan, ook niet
indien de sporters jonger zijn dan geboortejaar 2008.

→ 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

→ Helpen/bijstaan kan enkel indien dit noodzakelijk geacht wordt voor de veiligheid van de
sporter.

→ 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 dagindelingen zullen 3 weken voor de
betreffende organisatie online komen op de Gymfed‐activiteitenpagina.
→ Volg de signalisatie die betrekking heeft op jouw groep/zone (Deelnemers), respecteer de
aangegeven looprichtingen en instructies van de clubmedewerkers.
→ Vermijd contact tussen de verschillende groepen en blijf binnen je eigen zone (Deelnemers).
Contact met juryleden, sporters en trainers van andere clubs dien je ook te vermijden.
→ Toegang tot de ‘publiekszone’ is verboden, ook de tribunes van het publiek zijn niet
toegankelijk voor de trainers.
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→ Na de wedstrijdoefening(en) van je sporter(s) keer je als trainer direct huiswaarts, tenzij het
organisatorisch haalbaar is om de wedstrijd te volgen vanop een aparte tribune die voorzien
is voor de sporters en trainers (*). Het dragen van je mondmasker is ook hier verplicht.
→ Prijsuitreiking
o 1‐2‐3
 Indien je sporter/groep/team eindigt in de top 3 in het gesloten klassement kan je
blijven voor de prijsuitreiking.
 Je draagt je mondmasker ook tijdens de prijsuitreiking.
o GOUD‐ZILVER‐BRONS (medaille voor iedereen)
 Deze uitreiking kan jammer genoeg niet doorgaan, dit brengt teveel personen samen.
 Je haalt de medaille van jouw sporter/team/groep zelf af aan het wedstrijdsecretariaat
van zodra de resultaten gekend zijn. Voor de disciplines met slechts 1
wedstrijdoefening (en je dus direct huiswaarts kan gaan) haal je een ‘algemene’
medaille af aan het wedstrijdsecretariaat. De resultaten komen zo snel mogelijk online
of zijn beschikbaar in de Live App.
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NA DE WEDSTRIJD/HET TOERNOOI
→ Ga na de wedstrijd(oefening) van je sporters direct huiswaarts. Vermijd onnodige contacten
en samenscholingen in de cafetaria, inkomhal of parking.
→ Spreek met de ouder(s) of verantwoordelijke af dat jij als trainer de kinderen verzamelt en
ze samen naar buiten zal begeleiden, waar ze opgewacht worden door de ouders.
→ Na elke wedstrijdsessie wordt de deelnemerszone ontruimd en waar nodig ontsmet.

(*): Wat de mogelijkheden zijn specifiek per wedstrijd/toernooi zal terug te vinden zijn op de
Gymfed‐activiteitenpagina van de betreffende organisatie, van zodra beschikbaar.

© 2020 Gymnastiekfederatie Vlaanderen | Zuiderlaan 13 | 9000 Gent | T. 09 243 12 00 | www.gymfed.be | info@gymfed.be
IBAN: BE57 4428 0217 1135 | BIC: KREDBEBB | Ondernemingsnummer: 0 417 540 656 | RPR Gent | Versie: 8/10/2020

4

