Corona
Kleurcode Oranje
Aanvang 14/10/2020
Vlaamse Baseball en Softball Liga

VBSL en
Code Oranje

Outdoor

Indoor

-12 jaar

+12 jaar

- 12 jaar

+12 jaar

Toelating

Ja, onder
voorwaarden

Ja, onder
voorwaarden

Ja, onder
voorwaarden

Ja, onder
voorwaarden

Densiteit

Onbeperkt

1/30m2
(verplaatsing) –
1/10m2 (statisch)
Cfr. leidraad

Onbeperkt

1/30m2
(verplaatsing) –
1/10m2 (statisch)
cfr leidraad

Contact

Ja

Contact binnen
sportgroep en voor
wedstrijden ook
tussen sportgroepen

Ja

Contactloos,
sportactiviteiten
waar 1,5m niet te
allen tijde kan
gegarandeerd
worden zijn niet
toegelaten

Kleedkamers /
Douches

Neen

Neen

Neen

Neen

Publiek

Conform MB

Conform MB

Verboden

Verboden

Wedstrijden - tornooien
• Outdoor
• -12 jaar
• +12 jaar
• Publiek: volgens MB – max. 400 (bij +200 CERM-aanvraag verplicht) – mondmasker

• Indoor
• -12 jaar
• +12 jaar
• Publiek: volgens MB – max. 200 - mondmasker

• Kleedkamers en douches blijven gesloten
• Cafetaria volgens de regels van de horeca
• Geen limiet op aantal deelnemers aan sportwedstrijd

Trainingen
• Outdoor

• -12 jaar
• +12 jaar

met contact mogelijk binnen sportgroep
Densiteit: 1/30m2 (dynamisch) 1/10m2 (statisch)

• Indoor

• -12 jaar
• +12 jaar

•
•
•
•

enkel indien contactloos, 1,5m garanderen, geen wedstrijden
Densiteit: 1/30m2 (dynamisch) 1/10m2 (statisch)

Kleedkamers en douches blijven gesloten
Cafetaria volgens de regels van de horeca
Materiaal ontsmetten voor en na training
Trainingsgroep: max. 50 personen inclusief trainer/begeleider

Algemene principes
Mondmasker:
• Mondmaskerplicht voor spelers, coaches, toeschouwers, officials op
en rond terrein tenzij bij het actief uitoefenen van de sport
• Mondmaskerplicht in openbare gebouwen bij de voor publiek
toegankelijke gedeelten wanneer de 1,5 meter niet gerespecteerd kan
worden. Dat wil zeggen ook in de openbare delen van een sporthal
(inkom, gangen, toiletten, …)
• Lokaal kunnen er afwijkende restricties gelden, volg steeds de lokale
restricties

Algemene principes
Registratieplicht:
• Algemene registratieplicht voor deelnemers aan sportlessen, trainingen.
• Algemene registratieplicht voor medewerkers, deelnemers en publiek
sportevenementen, sportwedstrijden.
• Bezoekers/deelnemers die weigeren zich te registreren, krijgen geen
toegang.
• Hierbij kan een je een voorbeeldformulier vinden voor registratie van
deelnemers aan sportlessen
• De gegevens dienen gedurende 14 dagen worden bewaard. De
contactgegevens mogen enkel gebruikt worden voor doeleinden in de strijd
tegen COVID-19. Nadien dienen deze vernietigd te worden, tenzij
uitdrukkelijk akkoord van de gegevensverstrekker.
• Registratieplicht voor horeca conform geldende regels horeca

Extra info
Algemeen
• Leidraad Sport en Corona – Code Oranje
• Kleurcodes in de sport
Protocollen en gedragscodes
• Gedragscode voor sporters
• Gedragscode voor ouders
• Gedragscode voor trainers
• Gedragscode voor bestuurders
• Gedragscode voor vrijwilligers
• Protocol voor infrastructuurbeheerders
• Protocol voor sportkampen
• Protocol voor sportevenementen en wedstrijden

