
Federatie Wallonië-Brussel Meeting – Zondag 27 September 2020 – USBW 

Federatie Wallonië-Brussel meeting van 27 September 2020 voorinschrijvingvorm, stade Gaston 

Reiff Eigenbrakel (USBW) 

Programma en tijdschema : => lien 

Definitieve tijsdchema zal op ons website op 26 September om 14uur gepubliceerd worden. Aarzel 

niet maar om het te regelmatig bekijken als u op de hoogte wilt blijven. 

Voorinschirjvingvorm : => lien 

Dit vorm omvat alleen de Open proeven van de FWB meeting. Belgische Kampioenschappen 

inschrijvingen (3000 steeple V. en 10 000 H/V) moeten door het Liga gedaan worden. 

*** 

Niet-uitputtende regeling 

Definitieve versie van dit regeling moet door de atleten bij de website www.usbw.be van 26 

September worden bekijken. Het zal op verschillende plaatsen in het stadion worden getoond. Elke 

atleet, trainer, officiële of toeschouwer aanwezig aan de meeting van 27 September 2020 moet de 

preventierechtlijnen over Covid-19 zorgvuldig lezen. Deelneming aan de meeting die door het USBW 

georganiseerd wordt leidt automatisch tot het volledig respect van dit regeling. 

1) Open inschrijvingen met prioriteit aan de atleten van USBW (prioriteit tot Zondag 13 

September, 23h59). Nadat, inschrijvingen zijn zonder priotiteit – eerst komt, eerst maalt – 

tot 23 September, 23h59 (tenzij het aantal inschrijven bereikt de maxima). Let op : de 

inschrjivingen zijn beperkt. Geen inschrijving ter plaats. De organiserende club behoudt zich 

het recht voor om een selectie te doen. 

 

2) Prijzen (ter plaatse te betalen aan de bevestiging): 

a. 3 euros/proef 

b. 2 euros/toeschouwer  

Gelieve de juiste rekening dit dag hebben (geen kleingeld). Geen Bancontact betaling. 

 

3) Bevestiging uiterlijk 1 UUR voor het proef. 

 

4) Elke atleet kan slechts door een persoon worden begeleid die aan de meeting deelt niet 

mee. We zijn verplicht om het aantal van 400 toeschouwers in het stadion te respecteren. 

Daartoe, atleten aan de meeting ingeschrijven zullen een toeschouwersvorm bij mail een 

paar dagen voor het meeting ontvangen. Nominatieve, de bevestiging zal noodzakkelijk zijn 

voor de toeschouwer om in het stadion toe te gang. Het wordt sterk aangeraden om alleen 

te komen als dat nodig is. 

 

5) In de overdekte tribune moeten de toeschouwers alleen een zetel op drie gebruiken. In de 

bestanden tribunes moeten de toeschouwers een afstand van 1.50 meter respecteren.  

 

6) Het dragen van een mond-masker is in in het sportcomplex vanaf de parkeerplaats verplicht,  

met inbegrip voor de inschrijvingsbevestigingen (in het secretariaat) behalve op de piste, in 

de opwarmzones en bij de spring- en gooiplaatsen. Sociale afstandmaatregelen moeten 

http://www.usbw.be/


zoveel mogelijk worden gerespecteerd. 

 

7) Een verplichte rijrichting “ingangen” / “uitgangen” zal aagegeven zijn om vroegtijdige 

ontmoeten te vermijden. In de wachtrijen bij het secretariaat en aan het bar moet een 

sociale afstand van 1.50 meter worden gerespecteerd. 

 

8) Toegang aan de piste en bij de spring- en gooiplaatsen is verboden aan trainers en 

toeschouwers.Alleen de toilettent zullen toegankelijk tijdens de meeting. Er zal geen 

kleedruimtes en geen douches zijn. 

 

9) Lijst van verboden schoenen op de vergadering : 

http://www.lbfa.be/web/sites/default/files//fichier/world_athletics_shoe_compliance_list_

as_at_12_aug_0.pdf  

 

10) Persoonlijke gegevens van alle deelnemers en toeschouwers zullen maximum twee weken 

na de meeting gered worden om een eventuële tracing mogelijk te maken. In geen geval 

zullen deze gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt. Elke atleet die positief aan 

de Covid-19 binnen 10 dagen na de 27 September wordt getest moet er info@usbw.be 

informeren.  

 

De USBW doet er alles aan om ervoor te zorgen dat atleten, officielen, trainers en 

toeschouwers een goed atletiek meeting in Eigenbrakel kunnen hebben. Desondanks, de ter 

plaatse geldende of die door de bevoegde autoriteiten zullen worden ingevoerd Covid-19 

regelen niet respecteren zal tot de onmiddelijk uitsluiting van de meeting leiden.  

 

De USBW wijst elke aansprakelijkheid in verband met COVID-19 af. 

 

Wedstrijd en tijdschema zijn onder voorbehoud van eventuele aanpassingen, volgens de 

ontwikkeling van de maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad worden besloten. 
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