AFWACHTINGSWEDSTRIJD
14de MEMORIAL STAF SEGERS

SCHOTEN 14 oktober 2020

DRAAIBOEK
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ALGEMENE REGELS
*Tijdens de sportbeoefening zelf vallen de regels van social distancing weg en hoeven de
deelnemers aan competitiewedstrijden en sportevenementen geen afstand te houden
tijdens het beoefenen van de sportactiviteit.
*Er is een limiet van maximaal 175 deelnemers.
*Het maximaal aantal toeschouwers langs een parcours van een wedstrijd is in de
aankomst- en vertrekzone beperkt tot 400. Tussen elke persoon (buiten de bubbel) wordt
een afstand van 1.5 meter gevraagd. Het dragen van het mondmasker is verplicht.
*Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met
maximum tien personen groeperen. Het dragen van het mondmasker is verplicht.
*In de start en aankomstzone worden enkel de begeleiders van de renners (met
polsbandje), officials, pers, ge-accrediteerden en medewerkers van de organisatie op
gecontroleerde wijze toegelaten. Het dragen van het mondmasker is verplicht.
*De organisatie brengt de nodige affiches aan waarop gewezen wordt dat de social
distance regel (1,5 m afstand) en het dragen van het mondmasker verplicht is.
Gezien de huidige situatie en in het belang van de renners en ook ieders gezondheid
wordt gevraagd om de opgelegde maatregelen strikt na te leven.
De algemene hygiënemaatregelen blijven essentieel:
-Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
-Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je
elleboog.
-Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een
afsluitbare vuilnisbak.
-Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.
-Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
-Bij symptomen (grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop,
ongewone vermoeidheid…) blijf je thuis.
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VOOR DE WEDSTRIJD
Sport niet als je ziek bent
Sporten als je ziek bent of kort nadat je ziek bent geweest kan je nog zieker maken. Sport
je samen met anderen, dan bestaat het risico dat je andere mensen besmet.
Sport dus niet in gezelschap als je mogelijk een infectieziekte hebt, is het nieuwe normaal,
voor altijd. Dat geldt niet alleen covid-19, maar ook verkoudheid, griep, bronchitis,
longontsteking, buikgriep…
Renners, Stafleden, Officials, Medewerkers
Renners, stafleden, officials, medewerkers: vermijd contact bij één van de volgende
symptomen.
Vermijd contact in geval van één of meer van de volgende symptomen:
*abnormale vermoeidheid
*algemeen ziektegevoel (energieverlies in combinatie met koude rillingen, slaperigheid,
spierpijn, gebrek aan eetlust…)
*onverklaarbare pijn in meerdere spiergroepen
*hoofdpijn die niet verdwijnt met 1 dosis paracetamol
*droge hoest
*ademhalingsmoeilijkheden
*koorts (38°C of meer)
*keelpijn
*verlies van smaak- of reukzin
*lopende neus
*meermaals per dag niezen (zonder allergie)
*overgeven en/of meermaals per dag diarree, al dan niet samen met buikpijn,
misselijkheid, rommelende darmen, hoofdpijn, krampen of koorts.
Indien een renner, official, medewerker of staflid één van de hierboven vermelde
symptomen heeft moet die de huis- of behandelende arts contacteren en kan dus geen deel
uitmaken van de wedstrijd.
Sommige van deze symptomen kunnen ook voorkomen zonder gevaar voor anderen, zoals
neusloop in geval van hooikoorts, hoofdpijn tijdens migraine of buikloop als bijwerking
van een medicijn tegen een niet-besmettelijke aandoening. Als men denkt dat hij of zij in
die situatie verkeert, dan kan een attest van de huisarts een oplossing zijn.
Corona safe team
De organisatie beschikt over een Corona Safe Team.
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WEDSTRIJD
INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingen hebben plaats in sporthal “de Zeurt”, Eksterdreef 6 in Schoten.
Inschrijven kan vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur.
De renner komt alleen inschrijven en met een mondmasker.
Er wordt 1 polsbandje per renner voorzien voor de toegang tot de start- en
aankomstzone. Verder worden er per renner 2 rugnummers (wegwerp) en een
kaderplaatje (wegwerp) voorzien.
De organisatie stelt transponders ter beschikking. De chip moet aan de voorvork van de
fiets bevestigd worden en dient onmiddellijk na afloop van de wedstrijd, zonder
beschadiging, ingeleverd te worden bij de organisatie.
Het is ten strengste verboden iets op de chips te kleven, te schrijven of ze te beschadigen.
Voor iedere beschadigde of verloren chip zal 100 euro aangerekend worden.
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VOORINSCHRIJVING
*Conform geldende procedure
*Vooraf online inschrijven (via de website van de federatie), niet meer ter plaatse
inschrijven.
Voorinschrijvingen staan open voor vergunninghouders Belgian Cycling, Cycling
Vlaanderen en FCWB, vanaf 72 u voor de wedstrijd worden deze opengesteld voor
buitenlandse vergunninghouders.
Afmelden kan tot 24 u voor de wedstrijd
RENNERSPARKING
*De parking is beperkt voor voertuigen van cycling Vlaanderen, de organisatie en de
renners.
*Het dragen van het mondmasker op de rennersparking is verplicht.
STARTZONE
*De start van de wedstrijd is ter hoogte van de aankomstboog/finish in het centrum van
Schoten.
*De weg naar de startzone is afgepeild vanaf de rennersparking. De afstand bedraagt 1.7
km.
*Verzorgers, commissarissen, corona stewards, medewerkers dragen een mondmasker.
*De startzone is enkel toegankelijk voor de renners, officials en de verzorgers met
polsbandje.
*Renners mogen zich in de startzone begeven vanaf 12.30 uur.
*De start wordt gegeven om 12.45 uur.
*De renners dienen de nodige hygiëne te respecteren (snuiten in zakdoek, drinkbussen, …)
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WEDSTRIJD
*Vertrek 12.45 u. Churchilllaan 19 (ter hoogte van aankomst/finish)
*6 ronden van 17,51 km
*Totale afstand : 105.1 km

BEVOORRADINGS- EN AFVALZONES
*Iedereen draagt een mondmasker
*Nultolerantie voor het weggooien van afval buiten de daarvoor voorziene zone.
*Geen uitwisseling van drinkbussen/voedsel tussen de renners onderling.
*De bevoorrading kan enkel in de daarvoor voorziene zone die wordt voorzien in de
Rodeborgstraat (400 m. na de start). Er is een afvalzone onmiddellijk na de
bevoorradingszone.
*De bevoorradingszone is enkel toegankelijk voor de verzorgers met polsbandje.
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LOGISTIEKE ORGANISATIE
*Wedstrijdkaravaan:
Wagen Politie
Pilootwagen Rode vlag
Moto Bordjesman
Auto Koersdirecteur
Auto commissaris 2
Renners
Auto bond commissaris 1, voorzitter
Auto commissaris 3 (aankomstrechter)
Ambulance
Bezemwagen
Groene vlag
Richtlijnen: maximum 2 personen indien geen compartimentering voorzien. Alle
inzittenden dragen een mondmasker.
Pagina 9 van 13

AANKOMSTZONE/AANKOMSTPROCEDURE
*Iedereen draagt een mondmasker
*Buiten de officials, pers, ge-accrediteerden en medewerkers van de organisatie worden
alleen nog de begeleiders van de renners toegelaten.
*Na de aankomst houden de renners zich niet op aan de aankomst, maar rijden
onmiddellijk rustig door naar hun wagen en/of kleedkamer. Enkel de renners die voor de
huldiging worden verwacht (winnaar, tweede, derde) blijven ter plaatse.
*Alle renners brengen hun transponder onmiddellijk na de aankomst binnen bij de
officials/organisatie. (Sporthal De Zeurt, inschrijvingslokaal)

UITBETALING
*Via overschrijving.
MEDISCHE CONTROLE
*De voorschriften van de bevoegde dopingautoriteit dienen gerespecteerd te worden.
*De anti-dopingcontrole, indien die er is, zal plaatsvinden in : CC De Kaekelaar,
Verbertstraat, 2900 Schoten. Het lokaal is gelegen achter het gemeentehuis ter hoogte
van de aankomst.
Elke renner is persoonlijk verantwoordelijk om zich te vergewissen of hij aangeduid is
voor de medische controle.

GENEESKUNDIGE HULPVERLENING
*Medical Team 4 Cycling
Hendrik Vanhoof +32 475 81 19 06
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CEREMONIE EN PERS
TENT AANKOMST OPVANG RENNERS
*Alleen renners en 1 verzorger (met mondmasker) per renner
HULDIGING
*Beperkte huldiging voor de eerste drie renners.
*De renners dragen een mondmasker tijdens de hele podiumceremonie.
PERS
*Mondmasker verplicht.
*Social distance van 1,5 meter dient gerespecteerd te worden.

AANVULLENDE INFORMATIE
INBREUKEN EN BOETES
Voor de inbreuken/boetes zijn de reglementen en barema’s van Cycling Vlaanderen van
toepassing.
AANSPRAKELIJKHEID ORGANISATIE
De organisatie wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen waarvan de renners of
volgers tijdens de wedstrijd het slachtoffer zouden kunnen worden evenals de schade
toegebracht aan hun eigendommen.
AANDACHTSPUNTEN VOOR DE RENNERS
Moeilijke passages zijn aangeduid met gele vlaggen, afbakeningslint, strobalen en/of
nadarafsluiting.
Verwittig steeds uw collega-renners bij gevaarlijke situaties, mogelijke hindernissen:
vluchtheuvels, wegversmallingen, middenbermen, asverschuivingen,…
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We benadrukken dat de renners steeds op de rijbaan rijden – niet op het fietspad.
Volg de aanwijzingen van seingevers en personen met gele vlaggen.
Indien u gelost wordt, blijf zo veel mogelijk op het rechterdeel van de rijbaan. Indien u uit
koers genomen wordt, dient het rugnummer afgedaan te worden.
Het parcours is afgepijld. De technische gids staat online op de website van de organisatie
www.scheldeprijs.be . Er wordt verondersteld dat alle renners het parcours kennen en
volgen.
Een bevoorradingszone is voorzien in de Rodeborgstraat. Enkel daar is bevoorrading
toegestaan.
Na afloop van de wedstrijd worden de eerste drie in de uitslag op het podium ter hoogte
van de aankomst gevraagd..

CONTACTGEGEVENS
Koersdirecteur :
VAN ECHELPOEL Koen – Watermanlaan 4 – 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor
GSM 0472 400 975
Medische dienst:
Medical Team 4 Cycling
Hendrik Vanhoof +32 475 81 19 06
Evacuatie ziekenhuizen
Merksem ZNA Jan Palfijn, Lange Bremstraat 70, 2170 Merksem + 32 3 640 21 11
Brasschaat AZ Klina, Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat
+ 32 3 650 50 50
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AFVAL – DÉCHETS – WASTE

De organisatie dringt er bij alle renners, ploegomkadering, medewerkers, vrijwilligers en het publiek op aan
om geen afval achter te laten. Hou het parcours, de start- en aankomstzone netjes, zodat deze
wielerwedstrijd een zo laag mogelijke impact heeft op het milieu. Alleen met de medewerking van iedereen
kunnen we deze doelstelling bereiken. Dit komt zowel het imago van de wielersport als de omgeving ten
goede. We danken u alvast voor de vrijwillige medewerking!
HOU HET NETJES AUB !

L'organisation exhorte tous les coureurs, le personnel de l'équipe, les bénévoles et le public à quitter pas
de déchets. Gardez le parcours, le départ et la zone d'arrivée rangé afin que le cyclisme a le plus faible
impact possible sur l'environnement. Seulement avec la coopération de tout le monde, nous pouvons
atteindre cet objectif. C'est à la fois l'image du cyclisme et au profit de l'environnement. Nous vous
remercions pour la coopération volontaire!
GARDEZ-LE PROPRE S'IL VOUS PLAÎT!

The organization urges all riders, team staffing, staff, volunteers and the public to leave no waste. Keep the
track, the start and finish area tidy so that cycling has the lowest possible impact on the environment. Only
with everyone's cooperation, we can achieve this objective. This is both the image of cycling and the
environment benefit. We thank you for the voluntary cooperation!
KEEP IT CLEAN PLEASE !
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