CORONA PROTOCOL - zwemmen in de Nieuwe Hateboer
Algemeen: kom niet naar de wedstrijd als
• je in de afgelopen 24 uur een van de volgende (milde) symptomen gehad hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts;
• iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft of in de afgelopen 24 uur heeft
gehad;
• je in thuisisolatie bent omdat iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus
(COVID-19) of omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vast
gesteld. Volg het advies van de GGD;
• je het coronavirus hebt gehad en dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld is met een laboratoriumtest.
Volg het advies van de GGD.
• je tot de risicogroep behoort. Bekijk op de website van RIVM wanneer je tot de risicogroep behoort.
• zwemmers die niet aanwezig zijn op de wedstrijd omdat corona de oorzaak is van hun afwezigheid
krijgen AFGEM in de uitslag. De coaches dienen dit wel door te geven aan de jury.
Toelating:
• Alleen zwemmers en coaches worden toegelaten tot het zwembad. Het gehele bad is gereserveerd
voor deze wedstrijd, zodat geen overige klanten in aanraking kunnen komen met de wedstrijd
deelnemers.
• Daarnaast worden officials toegelaten, die door de Regio en organisatie vooraf worden aangewezen.
• Helaas kunnen we bij deze wedstrijd geen publiek toelaten. De ruimte hiervoor is te beperkt en de
organisatie heeft geen norm gevonden hoe dit te verdelen is. Als tegenprestatie willen we werken met
een internetverbinding, waarbij de uitslagen tijdens de wedstrijd op de website terug te vinden zijn.
1,5 meter-norm
• Volwassenen dienen in en rond de gehele accommodatie 1,5 meter afstand te houden van personen
die niet tot hun huishouden behoren.
• Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
• Tijdens inzwemmen is in het water géén afstandsbeperking van kracht voor deelnemers, ongeacht
leeftijd.
Gedrags- en hygiëneregels
• Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
• Arriveer maximaal 10 minuten voor aanvang van de zwemactiviteit;
• Wacht bij de entree op je beurt in de aangegeven vakken;
• Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de accommodatie;
• Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg;
• Was en/of desinfecteer je handen regelmatig en sowieso na toiletbezoek, hoesten, niezen of het
snuiten van de neus;
• Schreeuwen en zingen is niet toegestaan
• Bij het niet naleven van deze huisregels zijn wij genoodzaakt zwemmers te verzoeken het pand te
verlaten en kan toekomstig gebruik tijdelijk geweigerd worden;
• Door het betreden van deze accommodatie geeft elke bezoeker aan zich te houden aan de hier
geldende huisregels.

AANVULLENDE REGELS voor 27 september 2020
Minioren en Swimkick wedstrijd.
Wedstrijdbad:
• In het wedstrijdbad worden 5 zones aangegeven: voor iedere club 1 zone.
Alle zwemmers kunnen in de zone gewoon conform de regels met elkaar omgaan. We noemen dit
een zogenaamde bubbel. Coaches en ploegleiders blijven in hun bubbel.
• Tijden worden via de website gepubliceerd.
• Gebruik maken van omkleedruimtes en toilet is toegestaan.
Het wedstrijdverloop:
• Tijdens de wedstrijd zullen de zwemmers zelfstandig naar de start moeten komen. Er wordt GEEN
voorstart gehouden. Startkaarten zijn bij de officials aanwezig.
• Let op het is niet toegestaan voor ploegleiders/coaches de kinderen tot op het startblok te
begeleiden.
• We zullen hiervoor speciaal 2 personen vanuit de organisatie aanwijzen die dit coördineren.
• De scheidrechter houdt in de gaten of alle banen bezet zijn. Hierbij weet de scheidsrechter ook dat
sommige zwemmers voor het eerst zullen zwemmen.
• Tijdens de wedstrijd worden de kinderen door de organisatie op het jury platform gelaten, ze kunnen
zich opstellen achter bij de wand. Zijn de officials klaar met hun tijdwaarneming, kunnen de kinderen
het water verlaten bij baan 6, en mogen de kinderen die moeten starten naar het startblok.
• Speciaal voor de Swimkick-deelnemers nemen we hiervoor de tijd.
• Tijdens het wedstrijdzwemmen zelf is er géén afstandsbeperking van kracht in het water, ongeacht
leeftijd.
• Na je serie verlaat je het water bij baan 6, gaat NIET je tijd vragen, maar vertrek je naar je bubbel.
Jury:
• Alleen juryleden, die door de regio en organisatie worden uitgenodigd, worden toegelaten.
• Juryleden kleden zich zoveel als mogelijk thuis om.
• De juryvergadering vindt plaats in het zwembad aan de recreatie kant, op het zogenaamde “natte”
terras.
• De multifunctionele ruimte (waar we normaal zitten) blijft toegankelijk voor de organisatie en de
mensen die de jury vormen. Hier dient men ook de 1,5 meter te handhaven.
• Ook de scheidsrechter kan zich vrij bewegen van het bad naar de juryruimte en terug.
• We werken met sta-tafels, alle startkaarten liggen ter plaatse klaar.
• Kaartjes worden door kinderen opgehaald < 12 jaar.
• De juryleden krijgen fris/water (in flesjes) aangereikt vooraf en tijdens de wedstrijd (geen vla).
• Tijdens de wedstrijd kunt u aan de speakertafel een nieuw flesje drinken halen, en uw handen
ontsmetten.
• De scheidsrechter zal de vergadering houden op het zogenaamde “natte” terras (zie eerder).
Juryleden kunnen vanuit dit terras via een route naar de zwemzaal lopen, zonder dat ze zich een weg
door de menigte moeten banen.
• Hoe de juryleden hun functies dienen uit te voeren, wordt door de scheidsrechter van de wedstrijd
duidelijk gemaakt.

Wij wensen iedereen een sportieve wedstrijd toe!

