Relance na corona
16-07-2020

ORIENTEERING VLAANDEREN RELANCE-PLAN
De oriëntatiesport vindt plaats in de buitenlucht (bos, park, stad …) waar men individueel een parcours aflegt ahv
een kaart en kompas, waarbij een aantal vooraf bepaalde locaties (aangegeven door ‘bakens’) aangedaan worden.
De sporter maakt zijn eigen wegkeuzes om van baken naar baken het parcours af te leggen.
De oriëntatiesport kan zowel per fiets of al lopend beoefend worden. In competitieverband gebeurt een
tijdsopname en wordt een rangschikking volgens omloop of categorie opgemaakt.
Aan de hand van onderstaand gefaseerd relance-plan willen we de oriëntatiesporter gaandeweg opnieuw zijn
geliefde sport laten beoefenen.

Fase 4 (1 juli tot 1 september)
Een oriëntatiewedstrijd georganiseerd door een club, is toegelaten onder voorwaarden :
●
●

deelnemers worden maximaal geïnformeerd over de actuele richtlijnen, zowel vooraf als ter plaatse
de actuele COVID19-voorschriften zijn van toepassing

●

de deelnemer schrijft zich vooraf in via O’Punch. Dat kan door de clubsecretaris van de club gebeuren;
betaling verloopt via de club (dit geldt enkel voor deze periode); individuele lopers contacteren de
organisator en betalen per overschrijving.
de club voorziet voor de organiserende verantwoordelijke(n) voldoende beschermingsmateriaal
(ontsmettingsmiddelen, mondmasker, …)
voor de deelnemers wordt ontsmettingsmateriaal voorzien voor de start en na de aankomst
de clubverantwoordelijke zorgt vooraf voor een gespreide startverdeling met respect voor social
distancing; bakens aan de start worden elke 30 minuten ontsmet
deelnemers melden zich individueel korte tijd op voorhand op de bijeenkomstplaats zodat social distancing
kan gehandhaafd worden
er wordt een verantwoordelijke aangesteld die toeziet op het naleven van de richtlijnen bij alle aspecten
van de organisatie, de Covidcontroller
de elektronische bakens worden vooraf geplaatst en ontsmet; er worden voldoende bakens voorzien om
een maximale spreiding te garanderen
bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van SportIdent-AIR (contactloze tijdsregistratie); de deelnemer zonder
SportIdent-AIR gebruikt de juiste registratietechniek waarbij contact met de bakens vermeden wordt.
Lopen zonder tijdsopname blijft mogelijk.
uitlenen van SI-cards kan indien de SI-cards ontsmet zijn; Een eventuele borg moet contactloos
overgedragen worden. Clubs kunnen kiezen om geen huurbadges aan te bieden
de rangschikking (resultaten) wordt digitaal verspreid; tussentijden worden niet op papier geprint
het secretariaat wordt georganiseerd rekening houdend met de nodige aandacht voor social distancing

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

hou altijd minstens 1,5m afstand
de locatie van de aankomst is voldoende groot; er worden voldoende aankomstbakens voorzien;
aankomstbakens worden om de 30 minuten ontsmet door de organisatie
De organisator kan kiezen om douches of sanitair te voorzien, zolang de geldende protocollen gevolgd
worden
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●

Kantines zijn toegelaten zolang ze de regels van de horeca volgen. Hou rekening met de volgende tekst:
“Voor kleinere sportkantines waar maar 1 iemand bestelt, kan de regel voor eenmanszaken toegepast
worden en kan bediend worden aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen
de klanten.”

●

deelnemers worden geadviseerd om zo snel mogelijk na voltooiing van hun parcours terug naar huis te
gaan

Een training of O-series is toegelaten zolang de algemeen geldende regels en protocollen van Sport Vlaanderen
gevolgd worden. De bovenstaande regels zijn niet rechtstreeks van toepassing, maar het volgen wordt aangeraden.
Als er meer dan 200 deelnemers voorzien zijn, lees de algemene protocollen na en gebruik het COVID Event Risk
Model om goedkeuring bij de gemeente te verkrijgen.

Fase 6 (vanaf 1 september)
Een grootschalige oriëntatiewedstrijd, georganiseerd door een club, is toegelaten onder voorwaarden, zolang de
limiet op het aantal lopers die met elkaar in contact komen (de sportbubbel), gerespecteerd wordt. Dit is relevant
voor aflossingswedstrijden
Deze regels worden in de loop van augustus aangepast aan de dan geldende protocollen:
●
●

deelnemers worden maximaal geïnformeerd over de actuele richtlijnen, zowel vooraf als ter plaatse
de actuele COVID19-voorschriften zijn van toepassing

●

de deelnemer schrijft zich vooraf (digitaal of telefonisch) in bij de club; inschrijvingsgeld wordt digitaal
afgerekend, bij voorkeur via een eventueel betalingssysteem in O’Punch; alternatief is via Payconic;
inschrijving ter plaatse is niet toegestaan
de club voorziet voor de organiserende verantwoordelijke(n) voldoende beschermingsmateriaal
(ontsmettingsmiddelen, mondmasker, …)
voor de deelnemers wordt ontsmettingsmateriaal voorzien voor de start en na de aankomst
de elektronische bakens worden vooraf geplaatst en ontsmet; er worden voldoende bakens voorzien om
een maximale spreiding te garanderen
bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van SportIdent-AIR (contactloze tijdsregistratie); de deelnemer zonder
SportIdent-AIR gebruikt de juiste registratietechniek waarbij contact met de bakens vermeden wordt
uitlenen van SI-cards kan indien de SI-cards ontsmet zijn; Een eventuele borg moet contactloos
overgedragen worden. Clubs kunnen kiezen om geen huurbadges aan te bieden
de clubverantwoordelijke zorgt vooraf voor een gespreide startverdeling met respect voor social
distancing; bakens aan de start worden elke 30 minuten ontsmet
deelnemers melden zich individueel korte tijd op voorhand op de bijeenkomst zodat social distancing kan
gehandhaafd worden
er wordt een verantwoordelijke aangesteld die toeziet op het naleven van de richtlijnen bij alle aspecten
van de organisatie, de Covidcontroller
hou altijd minstens 1,5m afstand
de locatie van de aankomst is voldoende groot; er worden voldoende aankomstbakens voorzien;
aankomstbakens worden om de 30 minuten ontsmet door de organisatie
de rangschikking (resultaten) wordt digitaal verspreid; tussentijden worden niet op papier geprint
er wordt geen fysieke prijsuitreiking voorzien

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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●
●
●

de organisator voorziet (eventueel mobiel) sanitair (Dixi, Toitoi, …) rekening houdend met de actuele
afstandsregels en voorzien van de nodige ontsmettingsmiddelen
De organisator kan kiezen om douches te voorzien, zolang de geldende protocollen gevolgd worden
Kantines zijn toegelaten zolang ze de regels van de horeca volgen. Hou rekening met de volgende tekst:
“Voor kleinere sportkantines waar maar 1 iemand bestelt, kan de regel voor eenmanszaken toegepast
worden en kan bediend worden aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen
de klanten.”
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