Algemene richtlijnen zomerwedstrijd weekend 1
Indien noodzakelijk om de veiligheid te garanderen, zal de organisatie afwijken van het
vooropgestelde draaiboek. De richtlijnen van de Corona-coördinator zijn te volgen!

Info voor publiek
1. Publiek wordt beperkt toegelaten in het zwembad. We kiezen voor een rotatie van de
toeschouwers en rekenen op de medewerking van iedereen zodat een maximaal aantal
mensen hun kinderen kan zien zwemmen.
2. De cafetaria is open, deze valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de uitbater, doch
verzoeken we jullie vriendelijk om de geldende richtlijnen goed op te volgen.
Om er voor te zorgen dat iedere zwemmer een broodje / spaghetti kan nuttigen tijdens de
middagpauze vragen we om deze op voorhand te bestellen via inschrijfformulier in bijlage.
3. Publiek wordt niet toegelaten in de rustruimte van de zwemmers.
4. Er worden geen programma’s voorzien. De uitslag zal digitaal beschikbaar zijn via SplashMe of
Swimrankings en wordt niet uitgehangen, er zullen QR-codes opgehangen worden met de link
naar de pagina’s.

Info voor officials

1. Officials nemen de hoofdingang van het sportcomplex en volgen de pijlen naar de cafetaria
van de basketzaal.
Officials kunnen gebruik maken van de individuele kleedcabines om zich om te kleden.
2. Officials dragen de in het volledige sportcomplex een mondmasker, ook in rustruimte en in
zwemhal (een reserve mondmasker is aan te raden).
3. De juryvergadering en start om 45min voor aanvang wedstrijd (8u45 en 13u45).
Opgeroepen officials zorgen zelf voor vervanging indien ze niet aanwezig kunnen zijn.
Voorlopige selectie van officials zie verder.
4. Officials die een volledige dag fungeren kunnen gratis een broodje bestellen via
inschrijfformulier in bijlage (met vermelding official).

Info voor zwemmers / afgevaardigden / trainers

1. Mondmaskers: Afgevaardigde / trainer / zwemmers dragen de volledige wedstrijdduur een
mondmasker. Voor zwemmers wordt een uitzondering gemaakt in de zwemhal zelf (na
oproepkamper 2).
2. De rustruimte zal toegankelijk zijn 30 minuten voor start inzwemmen (7u30). Voor die tijd
kan er gewacht worden onder het afdak aan de hoofdingang.
3. Rustruimte: alle clubs hebben een aangeduide plaats in de basketzaal, er zijn geen bedjes
toegelaten !
4. Rustruimte: Er zal een beeldscherm voorzien worden in de rustruimte die toont welke
reeks(en) zich naar oproepkamer 1 mogen begeven, we vragen om dit zoveel mogelijk te
respecteren om wachtende groepen te voorkomen.
De eerste oproepkamer bevindt zich aan de ingang van het zwembad.
De aangeduide looprichting wordt gerespecteerd. Pijlen zijn aangebracht.
5. Inzwemmen:
Het inzwemmen zal in 3 groepen gebeuren (zie verder)
Elke zwemmer heeft slipper / indoorschoenen en een handdoek mee.
Bij het einde van het inzwemmen zullen de zwemmers club per club het zwembad verlaten.
De handdoek nemen, afdrogen en zich onmiddellijk naar hun rustruimte begeven.
We rekenen op de medewerking van de trainers om deze wissel / einde van inzwemmen zo
veilig mogelijk te laten verlopen.
6. Om de veiligheid van het wandelparcours te garanderen is het nodig dat de zwemmers
steeds met droge voeten (slippers/schoenen) zich begeven tussen zwemhal en rustruimte.

7. Oproepkamer:
Vanaf oproepkamer 1 tot aan de startblokken worden de zwemmers voorzien van een
begeleider, de richtlijnen die zij geven worden gevolgd. Na oproepkamer 2 zijn de zwemmers
volledig (en enkel) in zwemkledij.
8. Zoals opgenomen in het reglement kan het niet respecteren van de richtlijnen mbt COVID-19
tot de uitsluiting van de zwemmer leiden.

Bijlage: overzicht opgegeven officials

Bijlage: Groepsindeling inzwemmen
Sessie 1
MEGA (49)
8u00 - 8u25

8u30 - 8u55

9u00 - 9u25

DZO (5)
FAST (21)
STA (6)
SWEM (4)
TSZ (11)
AST (5)
AZL (12)
FIRST (24)
ZNA (6)

Sessie 3
MEGA (50)
8u00 - 8u25

8u30 - 8u55

9u00 - 9u25

DZO (5)
FIRST (22)
STA (5)
SWEM (6)
ZNA (6)
AST (6)
AZL (12)
FAST (23)
TSZ (9)

Sessie 2
MEGA (46)
13u00 - 13u25

13u30 - 13u55

14u00 - 14u25

DZO (6)
FAST (19)
FIRST (24)

AST (5)
AZL (13)
STA (6)
SWEM (4)
TSZ (10)
ZNA (5)

Sessie 4
MEGA (48)
13u00 - 13u25

13u30 - 13u55

14u00 - 14u25

DZO (6)
FAST (21)
FIRST (20)

AST (6)
AZL (14)
STA (6)
SWEM (6)
TSZ (10)
ZNA (9)

