Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium

CORONAPROTOCOL
SKICUP VAN VLAANDEREN
Ook in deze corona-tijden wil Sneeuwsport Vlaanderen zijn clubs en atleten de kans geven om hun geliefde sport
te beoefenen en de spanning van een wedstrijd terug te ervaren. De veiligheid en de gezondheid van alle betrokkenen komen echter op de eerste plaats. In functie daarvan ontwikkelde Sneeuwsport Vlaanderen het onderstaande corona-protocol. Wij vragen onze clubs de richtlijnen en maatregelen te implementeren bij het organiseren van de wedstrijden van de Skicup van Vlaanderen.

1. ALGEMEEN










We dringen er op aan dat iedereen de algemeen geldende corona-maatregelen naleeft.
Niemand kan verplicht worden om aan de wedstrijden deel te nemen.
Alle clubs dienen samen met de piste-uitbaters de COVID-eventscan in te vullen, die u kan terugvinden
op https://www.covideventriskmodel.be/. Het resultaat dient gemaild te worden naar de Technische
Alpijnse Commissie (tac@sneeuwsport.vlaanderen ) en het secretariaat van Sneeuwsport Vlaanderen
(info@sneeuwsport.vlaanderen )
Rekening houdende met de snel wisselende reisadviezen van en naar het buitenland, kunnen we op
dit ogenblik enkel wedstrijden ondersteunen die in Vlaanderen doorgaan. Personen uit Antwerpen en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten op dit moment vrijwillig in quarantaine gaan wanneer zij
naar Nederland reizen. Voor hen is het dus niet mogelijk om deel te nemen aan een Skicup wedstrijd
in Nederland. Voor een aantal provincies in Nederland geldt trouwens ook dat wanneer je terug naar
België komt je met een aantal zaken rekening moet houden.
Zie : https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/nederland
De trainingen op de avond voorafgaand aan de wedstrijden kunnen doorgaan mits het in acht nemen
van alle lokale, provinciale, gewestelijke en/of nationale voorschriften. De lokale clubs en piste uitbaters
zijn het beste geplaatst om deze te kennen.
o De clubs dienen uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de Skicup wedstrijd aan de organiserende
club door te geven hoeveel renners en ouders er op de training aanwezig zullen zijn. Zo kan de
organiserende club vooraf de piste uitbater en de horeca hierover informeren.
Wat betreft de inschrijvingen :
o Moeten de renners ingeschreven worden via het Skicup-platform volgens de afspraken binnen
de eigen clubs
o Werken we voor de inschrijving van de ouders/toeschouwers met een dubbele methode
 De clubs dienen uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de Skicup wedstrijd aan de organiserende club door te geven hoeveel begeleiders/ouders er op de wedstrijd aanwezig zullen zijn. Zo kan de organiserende club vooraf de piste uitbater en de horeca
informeren over de grootte orde van de toeschouwers.
 In functie van eenieders veiligheid wensen we het aantal aanwezigen minimaal te houden.
 De piste en/of horeca uitbaters registreren de toeschouwers volgens de lokale, provinciale, gewestelijke of nationale voorschriften.
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2. FORMAT











We werken met 3 bubbels binnen dewelke een volledige wedstrijd wordt afgewerkt
o U10-U12 (stubbies)
o Dames
o Heren
Van zodra renners de skipiste betreden, mogen ze deze pas verlaten na het einde van hun 2 e run (met
uitzondering van sanitaire stops). Met deze opzet willen we maximaal vermijden dat renners circuleren
tussen enerzijds de skipiste en anderzijds de andere publieke ruimtes.
Volg zorgvuldig de planning van de organiserende club : deze staat beschreven in de uitnodiging en
wordt tijdens de wedstrijddag omgeroepen of doorgestuurd via WhatsApp
o Renners dienen zich in of aan de auto om te kleden
o Pas na bekendmaking (via omroeping, vrijwilligers, sociale media, …) mogen ze zich naar de
piste begeven
o Sommige skibanen zijn in de mogelijkheid om het horecagedeelte op te splitsen per bubbel
o Vrijwilligers zullen erop toezien dat de renners in hun eigen bubbel blijven
Prijsuitreiking :
o Het staat de clubs vrij om geen prijsuitreiking te organiseren, hetgeen onze voorkeur geniet.
o De prijsuitreiking wordt bij voorkeur buiten georganiseerd op een locatie waar geen circulatie
is van een andere bubbel
o U10/U12 : medailles worden afgehaald bij afroep, de bekers voor 1-2-3 worden door de renners zelf van een prijzentafel genomen vooraleer ze op het podium plaatsnemen.
o De renners blijven op hun plaats staan op het podium, niet samen op plaats 1 voor een foto,
geen handen schudden
o Dames en Heren : prijsuitreiking voor 1-2-3, ceremonie idem aan U10/U12
Renners en ouders worden gevraagd na het beëindigen van de wedstrijd zo snel mogelijk naar huis te
gaan.
Met deze opzet willen we overlap van ouders en renners maximaal vermijden en proberen we zo weinig
mogelijk ouders en renners tegelijkertijd op de skibaan aanwezig te hebben
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3. ORGANISATORISCH

















De startlijsten worden ten laatste 24 uur voor de start van de wedstrijd gepubliceerd zodat elke renner
zijn/haar rugnummer vooraf kent
De rugnummers en skipassen worden afgehaald in een locatie buiten het horeca-gedeelte. De vrijwilligers die hiervoor verantwoordelijk zijn dragen een mondmasker en handschoenen. De noodzakelijke
ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig. Hiermee vermijden we dat de bubbels in de horeca zouden verstoord worden. Volg ook hier de planning van de organiserende club.
Volgorde activiteiten per bubbel
o Verkenning en inskiën : 30 minuten
 Clubs mogen dit aanpassen in overleg met de wedstrijdjury afhankelijk van het aantal
deelnemers
 Elke renner mag maar 1 x verkennen
o Start 1e run : 10 minuten na het einde van verkenning
o Start 2e run : aansluitend door hetzelfde tracé als de 1e run. Omwille van COVID-19 voorzien
we hier uitzonderlijk een afwijking op de Reglementen Skicup van Vlaanderen.
Trainers, coaches, vrijwilligers, officials dienen op de skipiste verplicht een buff/sjaal te dragen
Renners dienen op de skipiste verplicht een buff/sjaal te dragen
o Enkel tijdens hun wedstrijdrun (van start tot aankomst) moeten zij geen buff/sjaal dragen
o Na het overschrijden van de aankomstlijn dienen zij terug hun buff/sjaal aan te doen
De deadline voor de inschrijvingen is de dinsdag voorafgaand aan de wedstrijden. Dit kan na evaluatie
van de 1e Skicup-wedstrijden nog bijgestuurd worden.
Conform de voorschriften van de Nationale Veiligheidsraad moeten kinderen U12 op dit ogenblik geen
mondmasker noch buff/sjaal dragen. Indien lokale, provinciale, gewestelijke of nationale voorschriften
dit wel vereisen op de dag dat een wedstrijd plaatsvindt, dient de organiserende club dit zo snel mogelijk
via de reguliere kanalen aan de bezoekende clubs laten weten (vooraf via mail, sociale media, het secretariaat van Sneeuwsport Vlaanderen, … en ter plaatse op de team captains meeting)
Aan de start mogen enkel renners en de bediener van de startpoort aanwezig zijn.
o De bediener van de startpoort dient ook een buff/sjaal te dragen omdat hij/zij bij het sluiten
van de startpoort binnen een straal van 1,5 meter van de renners komt.
Voor de trainers dient een aparte zone voorzien te worden waar zij, met inachtname van de social distancing, hun renners de laatste instructies kunnen geven.
Betaling van de inschrijvingsgelden : via overschrijving vooraf
Na het eerste wedstrijd weekend zal de TAC de wedstrijden evalueren en kan dit protocol nog bijgestuurd worden.

4. NAWOORD




Met dit protocol reiken we een werkwijze aan die
o de clubs toelaat om wedstrijden te organiseren en renners de mogelijkheid geeft om zich
sportief te blijven meten
o de veiligheid en gezondheid van alle aanwezigen op eerste plaats zet
Desondanks willen we benadrukken dat alle aanwezigen (officials, trainers, ouders, renners ,…) dit op
eigen risico doen en in geen geval Sneeuwsport Vlaanderen VZW kunnen verantwoordelijk stellen bij
een COVID-19 besmetting.
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