Richtlijnen Flanders Cup AC Lyra vzw 24-07-2021
Voor de atleten, trainers en toeschouwers
Je bent ingeschreven of wenst aanwezig te zijn op een wedstrijd in dit speciale corona-seizoen.
We zijn verheugd jullie te mogen ontvangen en hopen op jullie burgerzin en gezond verstand te
kunnen rekenen.
Om op een veilige manier onze competitie te kunnen organiseren, is het noodzakelijk dat je
onderstaande regels strikt opvolgt:
• Blijf thuis indien je je ziek, koortsig of verkouden voelt.
• De hygiëneregels zijn essentieel. Was of ontsmet regelmatig je handen, vermijd contact met je
gezicht. Er zijn verschillende hygiënesets in het stadion aanwezig.
• De parkeermogelijkheden zijn aangeduid op het plan als bijlage. OPGELET: gelieve rekening te
houden met de voorbehouden parking voor het vaccinatiecentrum (CC De Mol).
• De ingang van de piste en de aanmelding exclusief voor de atleten bevindt zich aan het
torengebouw.(tent AC Lyra)
• De ingang voor het publiek en uitgang (voor iedereen) bevindt zich aan de parking CC De Mol
(hoofdingang van de piste).
• De opwarmingszone bevindt zich op het grasterrein aan het jeugdcentrum Moevement en op
de Netedijken. De toegang tot de opwarmingszone bevindt zich ter hoogte van de start van de
100m. Enkel atleten/trainers met polsbandje krijgen toegang tot deze zone.
• We voorzien een kine-tent in de atletenzone, grasvlakte aan de start van de 100m.
• Bij het betreden van het atletiekstadion en in de publiekszone is het dragen van het
mondmasker voor IEDEREEN VERPLICHT. Het dragen van een mondmasker is een manier om
de mensen rondom jou te beschermen, uit solidariteit en beleefdheid vragen we dat je deze
verplichting nakomt. Zeker bij verplaatsingen en het betreden van indoor-accommodatie
(kantine/toiletten…)
• Aan de atleten wordt gevraagd na hun wedstrijd terug te keren naar hun zone via (het grasveld
van) de atletiekpiste en zich niet te mengen in het publiek
• Voor de kantine (dranken) wordt zelfbediening toegepast. Wel moet je steeds eerst
afrekenen aan de kassa in de kantine (ingang via overkapping en uitgang via schuifdeur kant
piste) en met je bonnetje het bestelde afhalen aan de toog. De social distancing is aangeduid
voor beide locaties. We voorzien enkel zitplaatsen outdoor voor verbruik onder de
overkapping en in de atletenzone (grasvlakte start 100m)
• Hou zoveel mogelijk afstand van anderen en vermijd plaatsen waar het druk is.
• Voorzie je als supporter/trainer zelf van een stoeltje zodat je comfortabel de wedstrijden
kan volgen.
• Extra-toiletten zijn voorzien in de toiletwagen ter hoogte van de ingang van CC De Mol, te
bereiken via de uitgang aan de houten abri en in jeugdcentrum Moevement aan de
opwarmingszone.
• Als catering voorziet de organisatie 2 foodtrucks met diverse snacks (broodjes, pasta en
hamburgers). Voor dranken en kleine versnaperingen (rijsttaartjes) kan je terecht in de
cafetaria.
Raadpleeg de website van de organisator voor de specifieke richtlijnen voor, tijdens en na de
wedstrijd.
Tijdens de wedstrijd zijn er geen specifieke corona-regels van toepassing bovenop de
wedstrijdreglementen, maar voor en na de wedstrijd val je als atleet onder de regels voor het
publiek.
De organisator en de scheidsrechter hebben het recht je de toegang tot de wedstrijd te verbieden
indien je bovenstaande regels niet respecteert.

Guidelines Flanders Cup AC Lyra vzw 24-07-2021
For the athletes, coaches and spectators,
You are registered for or like to be present at a competition in this special corona season.
We are pleased to welcome you and hope to count on your civic spirit and common sense.
In order to be able to organize our competition in a safe way, it is necessary that you strictly follow
the following rules:
• Stay home if you feel sick, feverish or cold.
• Hygiene rules are essential. Wash or disinfect your hands regularly, avoid contact with your
face. There are several hygiene sets in the stadium.
• The parking facilities are indicated on the plan in annex. ATTENTION: please be aware of the
reserved and special indicated places for the vaccination center (CC De Mol)
• The entrance to the track and registration exclusively for the athletes is located at the tower
building (shelter AC Lyra)
• The entrance for the public and exit (for everyone) are located at parking CC De Mol. (main
entrance to the stadium)
• The warming-up zone is located on the grass area at the youth center Moevement. The
entrance to this zone is located at the start of the 100m. Only athletes/coaches with a
wristband have access to this zone.
• We also provide a physiotherapist under a shelter at the athletes zone (grass area start 100m)
• When entering the stadium and the public zone, wearing a mask is MANDATORY for
EVERYONE. Wearing a mask is a way to protect the people around you, We ask you to comply
with this obligation, certainly when entering indoor accommodation (cafeteria/toilets)
• Athletes are asked to return after their race to their zone via the (grass area of the) track and
not to mingle in the public
• Keep distance from others as much as possible and avoid crowed places
• As a spectator/coach, provide yourself with a seat so that you can comfortably follow the
meeting.
• Extra toilets are provided in the toilet car, located near the entrance of CC De Mol, which can
be reached by the exit at the wooden shelter and in the Moevement youth center near the
warming-up zone.
• Self-service is used for the cafeteria (beverages and smal snacks (chips, rice cakes…)).
However you must always pay first at the cash register (cafetaria). We only provide seating for
consumption under the roof and at the athletes zone (grass area start of the 100m)
• For catering, the organization provides 2 food trucks with various snacks (sandwiches, pastry
and burgers).
Please refer to the organizer’s website (www.memorialverstockt.be) for specific guidelines before,
during and after the competition.
During the competition, no specific corona rules apply on top of the competition rules, but before and
after the competition you as an athlete fall under the rules of public.
The organizer and the referee have the right to prohibit you of entering the stadium or competition if
you do not respect the above rules.

