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1. Inleiding
Vanaf 27 juni 2021 werden de maatregelen voor amateursporten en sportwedstrijden
versoepeld.
Toch wenst Danssport Vlaanderen de ‘zomerwedstrijden 2021’ nog op een zo veilig mogelijke
manier te laten verlopen. Daarom hanteren we dit wedstrijdprotocol.

1.1.

Versoepelingen vanaf 27 juni 2021

•

geen limiet op het aantal sporters

•

contact mag, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport (geldt zowel voor
sporten in georganiseerd als in niet-georganiseerd verband);

•

densiteitsregels (30m²/10m²) zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige
beheersmaatregel

zijn

als

de

indoor

infrastructuur

over

beperkte

ventilatiemogelijkheden beschikt.
•

kleedkamers en douches mogen open.

•

voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet langer
verplicht.

De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
•

Minderjarige deelnemers (en g-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten
kunnen steeds vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden,
ongeacht de aard van de activiteit. Voor deze toeschouwers hoeft geen CERM of CIRM
opgemaakt te worden.

•

Zonder Covid Safe Ticket
o

Binnen tot 2.000 personen (of 100% van de CIRM-capaciteit indien dit lager is
dan 2.000), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand;

o

Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand. Het
mondmasker mag tijdelijk af wanneer men op een vaste zitplaats zit (bv.
voetbalstadion).

•

Organisatoren zijn NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het
evenement aan te bieden.
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Opgelet:
•

bars, kantines,... volgen de regels van de horeca:
o

Per tafel zijn max. 8 personen toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet
meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen.

o

Het verplichte sluitingsuur wordt verlaat naar 1.00 uur ’s nachts. Dit
sluitingsuur geldt ook voor horeca-bezorging aan huis en nachtwinkels.

o

Het gebruik van plexiglas is toegestaan op de terrassen als alternatief voor de
1,5-meter-regel tussen de tafelgezelschappen.

o
•

Ook bij sporttrainingen en -wedstrijden mag take-away georganiseerd worden.

wat betreft mondmaskers, ontsmetting, afstand houden, blijven de algemene regels
van kracht.

1.2.

Danswedstrijden voorlopig allen in dezelfde danszaal

We spreken van een danswedstrijd als er ter plaatse meer dan 50 personen betrokken zijn
bij de wedstrijd (incl. dansers, publiek, medewerkers en andere betrokkenen).
We hebben dit protocol uitgewerkt op basis van de danszaal Hamse Dansklub. Het lijkt ons
veiliger om de eerste wedstrijden op eenzelfde locatie te organiseren zodat zowel
toeschouwers, dansers als medewerkers in een veilige omgeving kunnen vertoeven.
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2. Toepassing – Protocol Danssport Vlaanderen voor
Danswedstrijden georganiseerd in danszaal Hamse Dansclub.
2.1.
-

2.2.

Wedstrijdinfo en richtlijnen

Het aantal dansparen op de vloer wordt beperkt tot maximum 7.
Per klasse wordt er minimum 2x gedanst: 1e Finale en 2e Finale.
Danskoppels mogen niet deelnemen in verschillende leeftijdscategorieën, men
maakt een keuze voor 1 bepaalde leeftijdscategorie.
Na elke blok volgt een prijsuitreiking.
Het BDSF-organisatiereglement blijft van toepassing met bijkomend de extra
maatregelen in dit protocol.
Organisatie

-

Inschrijvingen dansers:
° online via het inschrijvingslink
° uiterlijk maandag voor de wedstrijd, na maandag worden geen inschrijvingen meer
aanvaard.
° het maximum aantal deelnemers is vastgelegd op 125 personen. Als dat aantal
bereikt is, worden de inschrijvingen stop gezet.
° betaling gebeurt onmiddellijk op het rekeningnummer van Danssport Vlaanderen
BE43 0682 4067 3801
° dansers die op woensdag voor de wedstrijd niet in orde zijn met hun betaling, krijgen
een herinneringsmail.
° dansers die vrijdag voor de wedstrijd niet in orde zijn met hun betaling kunnen niet
deelnemen.
° onthaal deelnemers: gebeurt langs de ingang aan de tweede danszaal (achterzijde)

-

Bezoekers:
° bezoekers melden vooraf aan via de website van Danssport Vlaanderen
° de inkomkaart wordt onmiddellijk betaald op het rekeningnummer van Danssport
Vlaanderen BE43 0682 4067 3801 met vermelding van de naam.
° onthaal bezoekers: langs de normale ingang. Bezoekers dragen een mondmasker
tot ze aan een tafel zitten.
° Coaches zijn toeschouwers en moeten een bezoekerskaart kopen
° Begeleiders koppels kids: 1 begeleider mag de deelnemers begeleiden in de
kleedruimte, de naam van de begeleider wordt vooraf meegedeeld aan de
organisator.
° Officials en Vips die gratis toegang hebben, moeten hun aanwezigheid wel vooraf
melden aan info@danssportvlaanderen.be
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-

Kleedkamers:
° de tweede danszaal in Ham zal fungeren als kleedkamer
° er worden tafels en stoelen, telkens op 1.5m van elkaar voorzien en hygiënische
spray en doekjes
° elke danser maakt zowel voor het gebruik van de tafel en de stoelen als erna deze
schoon.
° er zal zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer voorzien worden (zie zaalplan)

-

Onthaal juryleden
° Juryleden melden zich aan langs de bezoekersingang.
° een medewerker begeleidt hen naar de jurytafel.

-

Catering
° De bar (en eventuele catering) moet gescheiden zijn van de danszaal en volgt het
protocol van de horeca: https://heropstarthoreca.be. Dat scheiden kan ook wanneer
de bar/catering zich in dezelfde zaal bevindt als de dansvloer.
° Toiletten worden om het uur ontsmet door de zaalverantwoordelijke. Er zijn aparte
toiletten voor deelnemers en toeschouwers; De zaalverantwoordelijke zorgt voor
handgel voor toeschouwers.

2.3.

-

Dansers

Dansers melden zich aan 1 uur voor de wedstrijd.
Na het aanmelden gaan zij naar de kleedkamer.
Op de timing wordt ook kleedkamergebruik per reeks voorzien.
De dansers zijn zo veel mogelijk wedstrijd-klaar geschminkt en maken zo weinig
mogelijk gebruik van de kleedruimte.
Dansers dragen een mondmasker bij het binnenkomen en bij verplaatsingen in de
zaal wanneer zij niet dansen.
Bij aankomst in de kleedkamer wordt de tafel en stoelen schoon gemaakt met
hygiënische doekjes.
Bij Het verlaten van de kleedkamer draagt men een mondmasker, ook bij het verlaten
van de zitplaats in de danszaal, niet bij het betreden van de dansvloer.
Dansers die geen finale dansen, gaan zo snel mogelijk naar de kleedruimte en kleden
zich om en verlaten de kleedruimte.
Dansers die graag na hun wedstrijd andere wedstrijden willen bekijken, begeven zich
naar de ingang van de bezoekers en volgen vanaf dan de bezoekersrichtlijnen.
Dansers die in de 5 dagen voorafgaand aan de wedstrijd symptomen vertonen zoals
o.a.. koorts, droge hoest, keelpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid en een
grieperig gevoel, kunnen niet deelnemen.
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2.4 Infrastructuur en medewerkers

-

Danszaal en horeca voldoen aan alle corona veiligheidsmaatregelen. Dit wordt vooraf
besproken met de zaaluitbater en zijn medewerkers.
Er zal een basiskit van ontsmettingsdoekjes, handgel en een mondmasker voorzien
worden voor de medewerkers.

2.5 Toeschouwers

-

Onthaal toeschouwers langs de hoofdingang: bezoekers melden zich aan met
mondmasker.
Alle bezoekers hebben zich vooraf aangemeld en betaald.
Zij volgen de bezoekersroute en begeven zich naar een tafel, wanneer zij gaan zitten
mag het mondmasker afgenomen worden.
Bij elke verplaatsing, bijvoorbeeld naar het sanitair, wordt een mondmasker gedragen.
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