Draaiboek “Triatlon van Vlaanderen” mbt tot Corona.
1 locatie evenementen-weide Donk (afsluiten toeschouwers en toevallige passanten!)

Algemene maatregels om toeschouwers en samentroeping te vermijden
Uitdrukkelijke nadruk op laagdrempeligheid!
Sterke inperking van aantal wedstrijden!
Geen enkele beleving voor niet sporters, zowel voor als na de wedstrijd.
Minimale aankleding naar opbouw en aankleding.
Er is geen finish zone, geen podium, geen prijzen, geen grote geluidsinstallatie, geen
horeca… Kortom helemaal niet aantrekkelijk voor toeschouwer!
Extra Crowd controle
1 Corona verantwoordelijke op wedstrijddag zelf met het juiste profiel (Tycho Verbelen)
Inzet 4 extra stewards op strategische plaatsten (tussen Droesbekeplein en Donk)
Mobiel seingevers langsheen pacours controle (in contact met veiligheidsverantwoordelijke
Geert bekaert)
Elke medewerker meld onregelmatigheden aan verantwoordelijke
Wedstrijd
Algemeen
Altijd éénrichtingsverkeer, geen kruisingen (parcours, spray, pijlen)
Geen drukke zones
Alles outdoor
Geen kleedkamers, na finish huiswaarts
Geen inschrijving ter plaatste, geen geld of waarborg
Ontsmetting aan inkom
Parking Delhaize Oudenaarde of Sociaal Huis: Startpakket, briefing, nummer geven aan
atleet: Krijgen startpakket + 1 sluitbare plastiek zak (sleutel) Afgeven zone buiten
Incheck en wisselzone enkel met vertoon van nummer

Voor de wedstrijd
VOORDIEN DUIDELIJKE communicatie naar de atleten (Mail, Sociale Media, Videoboodschap)
1. Enige symptomen THUIS blijven!
2. Geen toeschouwers mee naar wedstrijdsite
3. Rekening houden met social distance
4. Na wedstrijd weg van site
Inschrijven
Startnummer in zakje afhalen per wave (Geen body-marking)
*in sociaal huis (wachtende op aanvraag) of op parking van Delhaize
Voordeel toiletten en handen wassen
Plan teken indien juist locatie
Enkel atleten met startnummer mogen op terrein (DONK)

Wedstrijdsite
Enkel met startnummer of T-shirt organisatie
Duidelijke line up (200 deelnemers max 50 per wave)
Op tijdsschema en met nummer
Op heel donkzone een parcours opmaken met éénrichtingsverkeer.
Van bij het binnengaan van de wisselzone tot na de finish direct naar de wisselzone en naar
huis…
Check In enkel op vertoon van nummer (
geen nummer? Vraag om elders te gaan en NIET in groep !
Materiaal neerzetten en doorschuiven tot naar startbox (zelfde groep)
Start: individueel over timingmat gaan
Medewerkers assisteren geen atleten bij in- en uit water gaan!
Start per wave max 50
1 voor 1 over de mat gaan
1 doorgang richting wisselzone
Fietsen
Drinken en eten zelf te voorzien op de fiets (geen bevoorrading)
Non drafting wedstrijd (peloton vorming niet mogelijk)
Mobile seingevers voorkomen samentroeping toeschouwers
Lopen
1 doorgang richting wisselzone en start lopen
Grote toer van 5km voor maximale spreiding
Enkel water opvullen vanuit fles, aangereikt door mensen met bescherming
Atleten nemen zelf eigen herbruikbare beker mee (startpakket)
Tegenliggers niet mogelijk
Aankomst is maximum verspreid
Finish
Eénrichtingsverkeer naar wisselpark, fiets nemen en naar “huis”!
Geen douche, geen prijzen, geen uitslag ter plaatste
Medewerkers:
Zo weinig mogelijk medewerkers… Zeker op wedstrijddag
Voorlichting Coronaproof
Plastic zakje (mondmasker, flesje ontsmetting, richtlijnen)
1 Medewerker Corona verantwoordelijk stellen
Seingevers-politie- ea NIET op het terrein … maar direct ter plaatse
Medewerkers vragen om ZELF bevoorrading mee te brengen

Situatieplan:

Opbouw Donk zone:

Tijdsschema Editie 2020 Corona
Sprinttriatlon: 13h00
Donk vertrek 1ste Sprint: 13h05
Donk vertrek laatste Sprint: 13h20
Donk aankomst 1ste deelnemer Sprint: 13h45
Donk aankomst laatste deelnemer Sprint: 14h30
Finish 1ste Sprint: 14h10
Finish Laatste Sprint: 15h20

Duatlon: 13h00 – 13h15
Kwarttriatlon 13h10 – 13h20
Donk vertrek 1ste Kwart: 13h20
Donk vertrek laatste Kwart: 14h00
Politie doortocht 1ste 1/4de: 14h00
Politie doortocht Laatste: 15h00
Donk aankomst 1ste 1/4: 14h45
Donk aankomst Laatste 1/4: 16h30
Finish: 1/4de man
15h20
de
Finish: 1/4 Laatste
17h00

Verkeershinder:
Start Fietsen : 13h00-14h00 Minderbroederstraat evenementen weide
Finish Fietsen: 13h45-16h30 OPGELET 15 min overlap!( 5 atleten)
Voorstel politie:
Oprit N60 richting stad afsluiten van 13h- 16h30 (Frederick De Mets verantwoordelijk)
Afrit naar N60 komende van Petegem afsluiten 13h-14h00?
Toevallige fietsers fietspad evenementenweide!

