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Harelbeekse Kano Vereniging
www.harelbeeksekanovereniging.be
Klinkaardstraat 40
8530 Harelbeke
Belgium

HARELBEEKSE
KANOVERENIGING

Plaats

Kanaal Kortrijk - Bossuit
Klinkaardstraat 40, 8530 Harelbeke
(zie routebeschrijving)

Inrichtende club

Harelbeekse Kano Vereniging

Start van de wedstrijden

zaterdag 10 oktober om 13u00
zondag 11 oktober om 09u30

Einde van de wedstrijden

zaterdag 10 oktober om 18u00
zondag 11 oktober om 16u30

Inschrijvingen aan

Harelbeekse Kano Vereniging
bk@harelbeeksekanovereniging.be
(Inschrijvingen worden ingediend in het voorziene sjabloon van HKV)

Sluitingsdatum

woensdag 30 september 2020

Trekking

donderdag 1 oktober 2020

Bijschrijvingen

We kunnen na 30 september geen nieuwe deelnemers meer toelaten 		
wegens de coronamaatregelen.

Inschrijvingen

€1 - €1.5 - €2 voor sen/jun/vet
€0.5 - €0.75 - €1 voor pup/min/kad/asp
+ €2 per deelnemer t.v.v. TC lijn (reglement art. 5.2)
+ €3 per deelnemer omwille van extra organisatiekosten (coronavirus)

Voorvergadering

donderdag 8 oktober om 20u00 (online via Microsoft Teams)

Botenweging

Na de wedstrijden kunnen de boten onderworpen
worden aan een weging.

Prijzen

Worden uitgereikt na de wedstrijd.

Waarborg nummers

€5 per nummer tot maximum €20

Donderdag 8 oktober
20u00: Voorvergadering (online)
Zaterdag 10 oktober
13u00: Jeugdspelen: Parcours varen
14u30: MK1 pupillen Mix 1000m
15u00: K1 aspiranten, junioren, senioren, veteranen 1, 2 en 3 en classic Dames 5000m
15u30: K4 miniemen en kadetten Dames & Heren 2000m
16u00: K2 junioren en aspiranten Heren 5000m
16u30: K2 veteranen Heren 5000m
17u00: K1 senioren Heren 5000m
17u30: Jeugdspelen MK1 miniemen Dames 1000m
17u45: Jeugdspelen MK1 miniemen Heren 1000m

HARELBEEKSE
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Programma

Zondag 11 oktober
09u30: K2 miniemen Heren 2000m
09u45: K1 kadetten Dames 2000m
10u00: K1 minimiemen Dames 2000m
10u15: K2 kadetten Heren 2000m
10u30: K4 Dames 5000m
11u00: K1 junioren en aspiranten Heren 5000m
11u30: K2 senioren Heren 5000m
13u00: Jeugdspelen: Lopen
14u00: K1 veteranen 1, 2 en 3 Heren 5000m
14u05: K1 classic Heren 5000m
14u30: K2 aspiranten, junioren, senioren en veteranen Dames 5000m
15u00: K1 kadetten Heren 2000m
15u15: K2 mimiemen Dames 2000m
15u30: K1 mimiemen Heren 2000m
15u45: K2 kadetten Dames 2000m
16u00: K4 Heren 5000m
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Programma

Door de huidige coronamaatregelen is een camping helaas niet toegelaten.
Volgende alternatieven zijn mogelijk:
Mobilhomes

Mobilehome parking Stad Harelbeke (berperkt aantal plaatsen)
Sporthal ‘De dageraad’
Stasegemsesteenweg 21
8530 Harelbeke

Jeugdherberg

HARELBEEKSE
KANOVERENIGING

Camping

Gelegen op 3km afstand aan het einde van het kanaal.
Hostel Groeninge
Passionistenlaan 1A
850 Kortrijk
https://www.jeugdherbergen.be/nl/kortrijk

Trekkershutten

Twee trekkershutten voor vier personen op het provinciaal domein
de Gavers te Harelbeke.
Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131
8530 Harelbeke

Kortrijk

HKV
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Info
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Start
2000m

Wedstrijd
1000m
2000m
5000m
K4 2000m
K4 5000m

Zwevegem

2

3

Aankomst

0m
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Parcours

1000m

1500m

Van boei 2 tot 1
Van boei 1 naar 2 en terug naar 1
Van boei 1 naar 3, terug naar 1, terug naar 2 en terug naar 1
Van boei 4 tot 1
Van boei 4 naar 3 en terug naar 1

Parcours Jeugdspelen

Kortrijk

HKV

Start
Aankomst

Info

Zwevegem

#start2paddlesafe

COVID-19

MAATREGELEN
mondmasker is verplicht
Je draagt constant een mondmasker.
Enkel op het water en bij het zitten in de barzone kan je het mondmasker uitdoen.
Ook bij het in- en uitstappen draag je een mondmasker.

1,5m

1,5m afstand houden
Hou steeds 1,5m afstand van anderen.
Zo zorgen we dat het voor iedereen fijn is.

richtlijnen volgen

max.

#

Er zijn verschillende richtlijnen aangegeven op het terrein.
Je volgt deze steeds strikt op.

CLUB
ZONE

geen
doorgang

zone per club
Iedere club heeft zijn eigen zone voor de
deelnemers/begeleiding en hun materiaal.
Je komt niet in de zone van een andere club.

geen kleedkamers
Het gebruik van de kleedkamers/douches is niet mogelijk.
Kom zoveel mogelijk in vaarkledij toe.

Hou 1,5m afstand.

Was/ontsmet je
handen regelmatig.

Hoest en nies in je
elleboog of in een doek.

Als je ziek bent
blijf je thuis.

#start2paddlesafe

COVID-19

MAATREGELEN
mondmasker is verplicht
DEEL 1 VAN 3
uitgebreide maatregelen
Naast de 5 basismaatregelen zijn ook volgende maatregelen
belangrijk om een veilig verloop mogelijk te maken.
INSCHRIJVEN EN VOORVERGADERING
Meerzitters zijn enkel mogelijk met leden uit de eigen club.
Het is moeilijk om constant 1,5m afstand te houden binnen een meerzitter.
Waardoor deze beperkt blijven tot mensen binnen de eigen club.

Hogere inschrijvingsgelden
Alle maatregelen brengen ook extra kosten met zich mee.
Hierdoor zien we ons genoodzaakt om eenmalig de inschrijvingskosten te verhogen.
We rekenen hierbij op uw begrip.

Geen nieuwe deelnemers als bijschrijving
Als organisatie moeten we op voorhand alle deelnemers/begeleiders doorgeven.
Hierdoor zijn nieuwe deelnemers op de voorvergadering niet mogelijk.
Ook bij meerzitters kunnen er geen nieuwe deelnemers worden toegevoegd aan een boot.

Online voorvergadering op donderdagavond
Samenkomen voor een fysieke voorvergadering is momenteel niet aangeraden.
Daarom organiseren we een online voorvergadering op donderdagavond.
Dit is niet mogelijk op vrijdagavond aangezien we dan als organisatie alles ter plaatse klaarzetten.

BEGELEIDING
Iedere club houdt zelf een lijst bij van de begeleiders die aanwezig zijn binnen hun clubzone.
Dit om contact-tracing mogelijk te maken.

WEDSTRIJDVERLOOP
Standaard geen botenweging

We rekenen op fair-play van alle deelnemers.

Bij twijfel over het volgen van de regels is het wel mogelijk dat een boot toch zal worden gewogen.
We voorzien hierbij 1kg marge op de standaardregels.
Door deze marge vermijden we dat iedereen zijn boot nog moet gaan wegen voor de wedstrijd.

De resultaten en lotingen zullen enkel online beschikbaar zijn.
Deze worden niet uitgehangen aan de wedstrijdtoren aangezien
deze enkel toegankelijk is door de organisatie.

Medailleceremonie met afstand en onmiddellijk na de wedstrijd
Er wordt uitgestapt aan de kade bij het podium, zodat er geen extra verloop op het land nodig is.
De verschillende onderdelen van het podium zullen verder uit elkaar geplaatst worden,
zodat het steeds mogelijk is om 1,5m afstand te bewaren.
De medailles worden in de handen gegeven zodat de winnaars deze zelf kunnen aandoen.
Bij K4 zullen de medailles aan de kade overhandigd worden, aangezien het uitstappen en
de afstand bewaren hier te moeilijk zal zijn door de grote groep die op het podium zou moeten komen.

MONDMASKER IS VERPLICHT

Hou 1,5m afstand.

Was/ontsmet je
handen regelmatig.

Hoest en nies in je
elleboog of in een doek.

Als je ziek bent
blijf je thuis.

#start2paddlesafe

COVID-19

MAATREGELEN
mondmasker is verplicht
DEEL 2 VAN 3
uitgebreide maatregelen
Naast de 5 basismaatregelen zijn ook volgende maatregelen
belangrijk om een veilig verloop mogelijk te maken.
HET WEEKEND ZELF
Het dragen van een mondmasker is verplicht. UITGEZONDERD: kinderen jonger dan 12 jaar
Het mondmasker dient constant gedragen te worden. Tijdens het varen kan het mondmasker worden uitgedaan.
Let wel op: ook tijdens het in- en uitstappen moet het mondmasker gedragen worden.

Iedere club met minstens 10 deelnemers krijgt een clubzone aangeduid.
Binnen deze clubzone mogen geen leden van andere clubs komen.
Zo komen de deelnemers/begeleiding met zo weinig mogelijk mensen in aanraking.

Elke club bepaalt waar er gegeten zal worden in hun clubzone.
Dit is de enige plaats aan de kant waar het mondmasker even kan worden afgedaan tijdens het eten/drinken.
Dit om een duidelijke en uniforme regelgeving mogelijk te maken die controleerbaar is door
zowel de begeleiders van de clubs als door de organisatie.

Het gebruik van kleedkamers is helaas niet mogelijk.
Doordat het niet mogelijk is om de kleedkamers voldoende te ontsmetten kunnen deze niet gebruikt worden.
Ook douchen is spijtig genoeg niet mogelijk. We rekenen op uw begrip.

Iedere club met minstens 10 deelnemers krijgen een eigen in- en uitstapplaats aangewezen.
Clubs met minder dan 10 deelnemers maken gebruik van de hiervoor voorziene kade.

Geen camping
Wegens de huidige maatregelen is het ons als organisatie niet toegestaan om een camping op het domein te organiseren.
Daarnaast is het ook niet toegelaten om met een mobilhome te overnachten langs de straat.

Wagens kunnen niet geparkeerd worden op het terrein.
De aanwezige ruimte is nodig om de afstand tussen personen mogelijk te maken.
Auto's met materiaal kunnen oprijden en verlaten onmiddellijk terug het domein na het lossen.
We vragen om in de omliggende straten de parkeerregels strikt op te volgen, zodat er geen overlast is voor de buren.

De aankomstwagen is enkel toegankelijk voor organisatie.
Dit om de veiligheid van al onze medewerkers te garanderen.
Indien nodig kan de clubverantwoordelijke steeds contact opnemen via het gekregen gsm-nummer.

MONDMASKER IS VERPLICHT

Hou 1,5m afstand.

Was/ontsmet je
handen regelmatig.

Hoest en nies in je
elleboog of in een doek.

Als je ziek bent
blijf je thuis.

#start2paddlesafe

COVID-19

MAATREGELEN
mondmasker is verplicht
DEEL 3 VAN 3
uitgebreide maatregelen
Naast de 5 basismaatregelen zijn ook volgende maatregelen
belangrijk om een veilig verloop mogelijk te maken.
PUBLIEKE ZONE
We voorzien een afgebakende zone waar publiek de wedstrijden kunnen volgen.
Aparte in- en uitgang
Stoelen en tafels worden steeds gereinigd.
Er is ontsmettingsmiddel voorzien bij het binnenkomen.
Binnen de publieke zone is het verplicht om te zitten.
Enkel tijdens het zitten kan het mondmasker worden uitgedaan.
Dit omdat het nuttigen van drank mogelijk te maken.

Per tafel registreert iemand zich in het kader van contact tracing
Bij het bestellen aan de bar zal steeds de bevestiging van deze registratie gevraagd worden.
Verdere regelgeving van de horeca zijn ook in onze publieke zone van toepassing.
DE ORGANISATIE VOORZIET
We voorzien volgende materialen voor iedere clubzone:
Ontsmettingsmiddel
Doekjes om oppervlakten te reinigen
DEELNEMER VERTOONT SYMPTOMEN TIJDENS HET EVENT
De clubverantwoordelijke belt de organisatie op via het verkregen telefoonnummer.
De organisatie neemt contact op met de EHBO die de deelnemer ophaalt.
De deelnemer wordt begeleid naar het quarantainelokaal.
Er wordt contact opgenomen met de contactpersoon van de deelnemer waarna deze naar huis wordt begeleid met de
opdracht om zich aan te melden bij zijn huisarts.
De organisatie dient op de hoogte gebracht te worden over de uitslag van de COVID-test.
In het geval van een positieve test zijn, neemt de organisatie contact op met de verantwoordelijke begeleiders van de
betreffende clubzone om verdere begeleiding mogelijk te maken.

MONDMASKER IS VERPLICHT

Hou 1,5m afstand.

Was/ontsmet je
handen regelmatig.

Hoest en nies in je
elleboog of in een doek.

Als je ziek bent
blijf je thuis.

Afrit 3 Kortrijk Zuid en dan Kortrijk Noord op R8
Afrit 4 Stasegem, links houden, Kanaal oversteken.
Richting Stasegem, LINKS afslaan en doorrijden tot voorbij de kerk,
Op het kruispunt RECHTS (Brouwerijstraat) rijden tot op het Einde aan het kanaal,
Rechts en tot op het einde,
Clubhuis HKV

Adres: Klinkaardstraat 40 - 8530 Harelbeke
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Routeplanner

