7/06/2021

VECHTSPORTBEOEFENING

Regels vanaf 9 juni
Tot 13 jaar (°2008 of later)
Lees ook: website Sport Vl. en basisprotocol sport Vlaanderen.
Let op: lokaal kunnen er strengere restricties gelden.

Indoor: max. 50 personen (dit is excl. begeleiders) en
rekening houdende met densiteitsregels.

Aantal
deelnemers

Densiteit

Outdoor: max. 100 personen (dit is excl. begeleiders en
rekening houdende met densiteitsregels.
Inschatting aantal sporters
per totale beschikbare
zaaloppervlakte

Zonder en met contact: 1 sporter per 10m².

Contact

Zowel indoor als outdoor: contact toegelaten binnen de
groepen in de mate dat dit noodzakelijk is door de aard van de
sport.

Begeleiding

Zowel indoor als outdoor: bij alle activiteiten moet een
meerderjarige begeleider aanwezig zijn. Begeleiders en
trainers dragen een mondmasker.

Wedstrijden

Indoor: toegelaten met contact en max. 50 deelnemers
Outdoor: toegelaten met contact en max. 100 deelnemers
(zie protocol sportwedstrijden en evenementen).

Kleedkamers en
douches

Zowel indoor als outdoor: kleedkamers en douches
gesloten, gebruik van toilet is toegestaan.

Tent: wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn
de regels voor outdoor sporten van toepassing.
Publiek: bij sporttrainingen is niet-toegelaten, tenzij 1 begeleider per deelnemer tot 18 jaar (indien van hetzelfde
huishouden) of bij g-sporters en hulpbehoevenden. Publiek is beperkt toegelaten bij sportwedstrijden en evenementen.

Meer details en regelgeving sportkampen: zie website Sport Vl. en basisprotocol sport Vlaanderen.

Ventilatieplan: zie protocol beheerders sportinfrastructuur voor info over ventilatie, ...

7/06/2021

VECHTSPORTBEOEFENING

Regels vanaf 9 juni
Vanaf 13 jaar (°2007 of vroeger)

Lees ook: website Sport Vl. en basisprotocol sport Vlaanderen.
Let op: lokaal kunnen er strengere restricties gelden.
Indoor: max. 50 personen (dit is excl. begeleiders) en
rekening houdende met densiteitsregels.

Aantal
deelnemers

Densiteit

Outdoor: max. 100 personen (dit is excl. begeleiders en
rekening houdende met densiteitsregels.
Inschatting
aantal
sporters
Bezetting
zaal
per totale beschikbare
(#m²/sporter)
zaaloppervlakte

Contact

Zonder contact en in afgebakende zone per sporter: 1
sporter per 10m².
Met contact zonder afgebakende zone: 1 sporter per 30m².

Zowel indoor als outdoor: contact toegelaten binnen de
groepen in de mate dat dit noodzakelijk is door de aard van
de sport.

Begeleiding

Zowel indoor als outdoor: bij alle activiteiten moet een
meerderjarige begeleider aanwezig zijn. Begeleiders en
trainers dragen een mondmasker.

Wedstrijden

Indoor: toegelaten met contact en max. 50 deelnemers
Outdoor: toegelaten met contact en max. 100 deelnemers
(zie protocol sportwedstrijden en evenementen).

Kleedkamers en
douches

Zowel indoor als outdoor: kleedkamers en douches
gesloten, gebruik van toilet is toegestaan.

Tent: wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de
regels voor outdoor sporten van toepassing.
Publiek: bij sporttrainingen is niet-toegelaten, tenzij 1 begeleider per deelnemer tot 18 jaar (indien van hetzelfde
huishouden) of bij g-sporters en hulpbehoevenden. Publiek is beperkt toegelaten bij sportwedstrijden en evenementen.
Ventilatieplan: zie protocol beheerders sportinfrastructuur voor info over ventilatie, ...

