CORONA WEDSTRIJDPROTOCOL WATERPOLO
Algemeen
•
•

•
•
•
•

De RIVM richtlijnen zijn onverminderd van kracht (waaronder afstand 1,5m voor
18+ onderling en voor 18+ tov 13-17 jaar op de kant);
Tijdens de wedstrijd is een coronaverantwoordelijke aanwezig. De
coronaverantwoordelijke ziet toe op naleving van het protocol en treft
maatregelen bij niet naleven;
Alleen spelers en maximaal 2 stafleden, zoals bevestigd in sportlink, hebben
toegang tot het zwembad;
Met bevestiging in sportlink verklaart de aanvoerder/coach dat bezoekers geen
klachten hebben;
Er is geen ruimte voor publiek;
Uitgezonderd noodzakelijk publiek bij jeugdwedstrijden (ouders die moeten
rijden), bij binnenkomst kan coronaverantwoordelijke maximaal 4 chauffeurs
registreren en placeren.

Mondkapjes
•
•
•
•
•
•

Alle leden en bezoekers van 13 jaar en ouder zetten een mondkapje op bij het
betreden van het zwembad;
De mondkapjes worden zo lang mogelijk opgehouden (dus vlak voor te water
gaan);
Belangrijk is: raak het mondkapje alleen aan met schone handen;
Kader (trainers, coaches, begeleiders, officials, juryleden) dragen een mondkapje
daar waar dat uitoefening van de functie niet in de weg staat;
Na afloop van de (water)activiteit doe je na het omkleden direct je mondkapje op;
Meld aan de corona coördinator als je om medische of andere redenen geen
mondkapje kan dragen.

Voorbereiding
•
•
•
•
•
•
•

Trek thuis badkleding aan;
Arriveer niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd;
Volg de aangegeven looproutes in het complex;
De aanvoerder/coach meldt zich bij de coronaverantwoordelijke;
Inwerken voor de wedstrijd doe je op de aangegeven plaats;
Blijf uit het recreatie bad;
Als voorgaande teams de zwemzaal hebben verlaten loop je op aangeven van de
corona coördinator naar korte zijde startblok kant om je tas neer te zetten en
vervolgens te starten met inzwemmen.

CORONA WEDSTRIJDPROTOCOL WATERPOLO
Tijdens de wedstrijd
•
•
•
•
•
•

Waar nodig 1,5 meter afstand op de kant, ook tijdens de rust en time-outs.
Wisselspelers zitten op stoelen, die waar nodig 1,5m uit elkaar staan;
Schreeuwen (geforceerd stemgebruik) en zingen is verboden;
Bij time outs blijft de ploeg en staf binnen de eigen 5 meter (dus niet bij de
middellijn);
Voor het wisselen van de ploegen tussen periode 2 en 3 loopt de thuisploeg
achter de tribune langs en de uitploeg voor de tribune langs;
Desinfecteer na wisselen de stoelen met zwembadwater (emmer staat bij de
stoelen);
Belangrijk is dat er rekening gehouden wordt met elkaar en de scheidsrechters.

Na de Wedstrijd
•
•
•
•

•
•

Verlaat direct via de aangegeven looproute de zwemzaal (achter doel startblok
zijde tas pakken, vervolgens voor tribune langs lopen)
Douchen is niet toegestaan;
Aanvoerders lopen via looproute naar jurytafel.
De 4 gezamenlijke kleedkamers zijn beschikbaar voor omkleden. 18+
maximaal 5 personen per kleedkamer. Wisselcabines kunnen gebruikt worden
bij onvoldoende capaciteit;
Stafleden maken gebruik van Wisselcabines en volgen looproute;
In het sportcafé van het zwembad kan wat gedronken worden en bij
voldoende plek nabesproken.
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