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Deze COVID-19 INFOBROCHURE is ontworpen voor de
deelnemers aan ‘De 5 uren…’ en onderworpen aan de laatste
richtlijnen naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad van
23 september 2020.
Het niet respecteren van de maatregelen kan leiden tot een
deelnameverbod van het evenement.
Elke deelnemer zal dit document voor aanvang van het
evenement persoonlijk ontvangen per email en zal publiek
toegankelijk te downloaden zijn op de website van het
evenement.

LAATSTE UPDATE
07 oktober 2020
(nieuwe maatregelen aangekondigd op 06 oktober met ingang vanaf 09 oktober 2020)
(updates in het geel gemarkeerd)

COVID-19 INFOBROCHURE ‘DE 5 UREN…’ 2020 (versie 1.1)
ontwerp: JBREvents
kopiëren of dupliceren niet toegestaan – datum publicatie versie 1.0 25/09/2020; datum publicatie versie 1.1 07/10/2020

2

Algemeen
-

-

De anderhalve meter regel dient standaard strikt gerespecteerd te worden;
Een mondmasker is verplicht zodra men zich buiten het voertuig bevindt;
In het voertuig is het dragen van een mondmasker niet verplicht. We gaan ervan uit dat
een team voor deze gelegenheid samen een ‘bubbel’ vormen;
Alle bemanningen moeten zorgen voor goede hygiënemaatregelen:
• Was regelmatigheid je handen;
• Gebruik papieren tissues en gooi ze onmiddellijk weg na gebruik;
• Hoes en nies aan de binnenkant van je elleboog
Elke deelnemer met (milde) klachten voorafgaand of tijdens het evenement
neemt niet (verder) deel
Elke deelnemer dient een gezondheidsverklaring in te vullen en ondertekend
mee te brengen naar de administratieve controle; het document is te downloaden
op de website

Start- en finishlocatie
-

-

De start- en finishlocatie zal opgedeeld zijn in 3 ruimtes:
• Ruimte ‘administratieve controle’
• Ruimte ‘pop up indoor rally- & foodbar’
• Ruimte ‘pop up outdoor rally- & foodbar’
In elke ruimte zal handgel voorzien worden en zullen de geldende maatregelen via
affiches duidelijk herhaald worden;

Administratieve controle
-

-

-

Elke deelnemer zal een tijdstip van aanmelden moeten kiezen via de website;
De opgelegde timing dient strikt gerespecteerd te worden;
Een deelnemer mag zich maximaal 5 minuten voor zijn aanmeldingstijd in de buurt van
de administratieve controle bevinden. Zo niet verschuiven we het wachtrij-effect naar
een andere locatie;
De doorlooptijd van de administratieve controle bedraagt minder dan 2 minuten;
Maximum 1 persoon of afgevaardigde van het team (piloot, navigator, of mechanieker
etc) mag de administratieve controle uitvoeren; deze persoon brengt alle benodigde
documenten van beide teamleden mee (rijbewijs, VAS-ASAF-of dagvergunning,
formulier afstand van verhaal, gezondheidsverklaring);
Indien er toch een wachtrij zou ontstaan, dient de 1.5m afstandsregel strikt
gerespecteerd te worden;
Het dragen van een mondmasker tijdens de administratieve controle is verplicht voor
de (afgevaardigde van de) deelnemer en het organisatiecomité;
Desinfecterende handgel zal aanwezig zijn en is verplicht te gebruiken bij het betreden
van de ruimte;
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-

Procedure:
1. Één (1) afgevaardigd persoon van het team meldt zich aan bij de ‘CHECK IN’
tijdcontrole
2. Na aanmelden op het correcte tijdstip begeeft de persoon zich naar ‘tafel 1 –
controle federatie’. Hier wordt de licentiecontrole uitgevoerd door de VAS
(Vlaamse Autosportfederatie) sportcommissie. Dagvergunningen kunnen bekomen
worden tijdens de administratieve controle. Piloten of copiloten die een
dagvergunning wensen aan te vragen, zijn verplicht het aanvraagformulier
(beschikbaar op onze website) af te printen en ingevuld mee te brengen.
3. Na de controle van de deelnemersvergunning begeeft de afgevaardigde van het
team zich naar ‘tafel 2 – afhalen goodiebag’. De goodiebags zullen reeds alle
nodige documenten (met uitzondering van het roadbook) bevatten. Bij het afhalen
van de goodiebag dienen 2 formulieren (‘afstand van verhaal’ en
‘gezondheidsverklaring’) in een box gelegd te worden. De formulieren zullen te
downloaden zijn vanaf de website en het team is verplicht het formulier af te printen
en ingevuld mee te brengen.
4. Overige opmerkingen:
o De ruimte van de administratieve controle is enkel toegankelijk voor 1
afgevaardigde van het team, 2 afgevaardigden van de sportfederatie en
maximaal 7 leden van het organisatiecomité;
o De afstandsregel van 1.5m moet ten allen tijde gerespecteerd worden, ook door
de afgevaardigden van de sportfederatie en de aanwezige leden van het
organisatiecomité.

Pop up indoor rally- & foodbar
-

Maximaal 96 personen zijn tegelijkertijd toegelaten in de ruimte (min 4m²/persoon);
Het dragen van een mondmasker is verplicht wanneer een persoon zich verplaats in
de ruimte;
De ruimte zal ingedeeld worden met 24 tafels van telkens 4 zitplaatsen;
Bij het plaatsnemen van een zitplaats is het dragen van een mondmasker niet meer
verplicht;
Bediening zal aan tafel gebeuren;
De foodtruck is zelfbediening – na het afhalen van uw maaltijd dient u onmiddellijk
plaats te nemen aan een beschikbare tafel;
Handgel zal beschikbaar zijn en is verplicht te gebruiken bij het betreden van de
ruimte;
Volgende sluitingsuren zijn van toepassing:
o Alle deelnemers van groep 1 dienen de ruimte te verlaten voor 22u45
o Alle deelnemers van groep 2 dienen de ruimte te verlaten voor 00u45
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Pop up outdoor rally- & foodbar
-

Maximaal 36 personen zijn tegelijkertijd toegelaten in de ruimte;
Het dragen van een mondmasker is verplicht wanneer een persoon zich verplaats in
de ruimte;
De overdekte outdoorruimte zal voorzien worden van zitplaatsen;
Bij het plaatsnemen van een zitplaats is het dragen van een mondmasker niet meer
verplicht;
Bediening zal aan tafel gebeuren;
De foodtruck is zelfbediening – na het afhalen van uw maaltijd dient u onmiddellijk
plaats te nemen aan een beschikbare tafel;
Handgel zal beschikbaar zijn en is verplicht te gebruiken bij het betreden van de ruimte;
Volgende sluitingsuren zijn van toepassing:
o Alle deelnemers van groep 1 dienen de ruimte te verlaten voor 22u45
o Alle deelnemers van groep 2 dienen de ruimte te verlaten voor 00u45

Technische controle
-

De technische controle bevindt zich outdoor (overdekt);
Het aanmelden bij de technische controle zal gebeuren volgens een opgelegd
tijdschema;
De opgelegde timing dient strikt gerespecteerd te worden;
De bemanning van het voertuig mag het voertuig tijdens de technische controle niet
verlaten;
Bij het overhandigen van de boorddocumenten zal de technische commissaris
wegwerpbare handschoenen dragen;
Het dragen van een mondmasker tijdens de administratieve controle is verplicht voor
de (afgevaardigde van de) deelnemer en het organisatiecomité.

Mondelinge briefing
-

Er zal geen mondeling briefing plaatsvinden. Elke deelnemer ontvangt op 22 oktober
een schriftelijke briefing

Start van de wedstrijd
-

De start van de wedstrijd (tijdcontrole TC 1) bevindt zich outdoor;
Tijdens de startprocedure blijft het team in het voertuig en draagt het team zijn
mondmasker.

COVID-19 INFOBROCHURE ‘DE 5 UREN…’ 2020 (versie 1.1)
ontwerp: JBREvents
kopiëren of dupliceren niet toegestaan – datum publicatie versie 1.0 25/09/2020; datum publicatie versie 1.1 07/10/2020

5

Finish van de wedstrijd
-

De finish van de wedstrijd (tijdcontrole TC 4) bevindt zich in een afzonderlijke ruimte;
In deze ruimte komt 1 teamlid zijn controlekaart inleveren aan een medewerker van de
organisatie;
Maximaal 1 persoon tegelijkertijd is toegelaten in deze ruimte.

-

Baanposten
-

Elke baancontroleur die uw controlekaart in ontvangst moet nemen zal door de
organisatie uitgereikte wegwerpbare handschoenen dragen

Officieel uithangbord – bekendmaking resultaten – protesten –
prijsuitreiking
-

Tijdens het evenement is er geen fysiek officieel uithangbord. Een fysiek uithangbord
brengt mensen bij elkaar;
Het officieel uithangbord zal online te raadplegen zijn via onze website;
De voorlopige resultaten zullen gepubliceerd worden op de website
www.jbrevents.be/de5uren na aankomst van de deelnemers;
Eventuele protesten of vragen kunnen gesteld worden per email (info@jbrevents.be)
tot en met zondag 25 oktober om 12u. Elke vraag zal individueel beantwoord worden;
Een definitief eindklassement zal per email verstuurd worden op zondag 25 oktober
om 16u;
De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens ‘DE 5 UREN… 2020’.
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Indeling start- & finishlocatie
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