
 

 

                                                                                        

 

REGLEMENT COVID-19     -     STATION LE SEAU MONTEBERG 30.08.2020 

0. Inleiding 

Dit document werd opgesteld op basis van het VAS document aangepast door SUPERSTAGE volgens 

de noden, belangen van overheden, organisatie en deelnemers. Dit document is een onderdeel van 

het particulier reglement van de wedstrijd.  Dit document dient ondertekend te worden en afgegeven 

te worden op de administratieve controle door de deelnemer op 29.08, Worldkarts, Europalaan 5, 

8970 Poperinge.  De deelnemer krijgt het reglement op 21.08.2020 ter inzage. Als de deelnemer niet 

tekent, wordt hij niet tot de wedstrijd toegelaten. 

Huidig document bespreekt maatregelen volgens de richtlijnen van de overheid. 

1. Servicepark 

Het servicepark is waarschijnlijk het moeilijkst te controleren deel van de wedstrijd over besmettingen, 

omdat deelnemers en hun servicecrews op een kleine oppervlakte samenkomen.  

Ieder team moet zijn eigen bubbel (7 personen per deelnemende wagen, piloot en co-piloot 

inbegrepen) vormen. Daarbij is het de bedoeling dat het team (piloten en servicecrew) zich op een 

afgesloten “eiland” bevinden, dat behalve bij het binnen- en buitenrijden van de wagen zo veel 

mogelijk gesloten blijft. Naar mogelijke contact-tracing toe is het verplicht een document bij te houden 

(op een zichtbare plaats en kan gecontroleerd worden door de organisatie) wie zich in deze bubbel 

bevindt. Er wordt aangeraden voordat er aan de wagen gewerkt wordt en na de werken aan de wagen 

de handen te ontsmetten met desinfecterende gel, te voorzien door het team zelf.  

Eigen catering voor het eigen team is toegelaten, echter catering voor Vips binnen de servicezone is 

niet toegelaten.  

De servicecrew van het team wordt verplicht om bij communicatie met iemand buiten het team, een 

mondmasker of gelaatsscherm te dragen. 

2. Afhaling road-book  

Het uitdelen van de roadbooks voor alle deelnemers gebeurt ter hoogte van SERVICE IN, op zaterdag 

29 augustus 2020, vanaf 12u tot en met 17u. Op die manier kunnen deelnemers die nog niet naar de 

administratieve controle zijn gegaan, rond 16u beginnen met de verkenningen (tot 20u). 

3. Administratieve controle 

Er wordt aan de deelnemers die naar de administratieve controle gevraagd om een mondmasker te 

dragen. Ook aan de andere kant van de tafel, bij de organisatie en federatie, wordt een mondmasker 

gedragen. Er wordt ook door de organisatie desinfecterende hand gel voorzien op de plaatsen waar 

eventuele overdracht van documenten of geld plaatsvindt. Er wordt ook aangeraden bij de deelnemers 

om zoveel mogelijk met de kaart te betalen in plaats van cash. 



 

 

Er wordt ook getracht om met zo weinig mogelijk mensen aan de tafel te zitten (max 1 persoon van 

federatie voor controle verzekering en rijbewijs, licentienummers worden vooraf online 

gecontroleerd). 

Om het aantal mensen tijdens de administratieve controle zo veel mogelijk te beperken wordt er een 

timing op te stellen die ook gecontroleerd wordt door de organisatie. 

4. Technische controle 

Ook tijdens de technische controle wordt er gewerkt volgens timing om het aantal wagens op één 

tijdstip te beperken. De volledige zone voor de technische controle wordt volledig afgesloten waarbij 

er een toegangscontrole is om maximaal per deelnemende wagen toe te laten. De mensen 

van deze toegangscontrole dragen ook een mondmasker. Er wordt door de organisatie ook hand gel 

voorzien op plaatsen waar documenten overhandigd worden en veiligheidsmateriaal (overall, 

schoenen, ...) gecontroleerd wordt (wordt getoond door de deelnemer aan de technische controleur).  

Voor de technische controleurs is het verplicht om handschoenen te dragen door het veelvuldig 

aanraken van verschillende wagens. Tijdens de technische controle nemen de teamleden afstand van 

de wagen om de technische controleurs in alle veiligheid hun werk te laten doen. 

Het document “Technische Fiche” vervalt tijdelijk, ontbrekende controles worden vermeld op de 

startlijst. 

5. Wedstrijdcentrum 

De lokalen die voorzien zijn in het wedstrijdcentrum moeten ruim genoeg zijn om een bepaalde sociale 

afstand te bewaren. Hierbij wordt vooral aan de dispatching/HQ gedacht, maar ook aan de 

vergaderruimte van de Sportcommissie en het secretariaat. In alle lokalen voorziet de organisatie de 

nodige desinfecterende middelen zoals hand gel. Er wordt voor iedereen een plaats voorzien, waarbij 

deze dan niet mee gewisseld kan worden zonder terug te desinfecteren. 

6. Baancommissarissen  

7. Veiligheidswagens 

Veiligheidswagens worden aanzien als deelnemers en proberen dan ook zo veel mogelijk in hun eigen 

bubbel te blijven. Bij contact daarbuiten dient een mondmasker gedragen te worden  

8. Locatie organisatie 

De bediening en verdeling van tafels en stoelen moet de regeling van de overheid volgen. 

9. Allerlei 

• Trackingsysteem: een aparte zone wordt voorzien waar de sociale afstand bewaard kan 

worden om het trackingsysteem in te bouwen. Piloot moet zicht buiten de wagen bevinden 

tijdens de installatie. 



 

 

• Relatie deelnemers: communicatie met deelnemers gebeurt elektronisch (SMS, Whatsapp, …), 

mee te delen aan de deelnemers door de organisatie (bv. in road-book)  

 

Poperinge, 29.08.2020 

 

Deelnemer        Organisatie 

Naam  

Team 

Voluit schrijven ‘gelezen en goedgekeurd’  

 

 

 


