Zwem- en Polovereniging “De Waterkip”
Protocol bij waterpolowedstrijden


Basisrichtlijnen van het RIVM, het protocol Verantwoord Sporten en het KNZBwedstrijdprotocol zijn van toepassing. In de gehele accommodatie is op vaste
punten desinfectiemiddel te vinden, alle bezoekers maken daar zo veel mogelijk gebruik van. Via de DWKwebsite zijn actuele koppelingen naar deze protocollen te vinden.



Publiek is vooralsnog niet toegestaan. Uitzondering daarop zijn chauffeurs van uitspelende verenigingen.
Deze melden zich vooraf via email aan: waterpolo.secretaraat@dewaterkip.nl (gegevens zijn alleen
beschikbaar voor de GGD en worden automatisch na 14 dagen vernietigd). Bij aankomst van de uitspelende
ploeg en chauffeurs worden zij ontvangen door de corona coördinator. Hij/zij zorgt voor doorverwijzing van
de chauffeurs naar de tribune: of via de reguliere trap of via de Rietkraag en balustrade/loopbrug. Deze is
alleen voor verplaatsing naar de tribune en geen staantribune!



Spelers en officials dienen van te voren al omgekleed te zijn en gebruiken de normale entreeroute. Kleine
trapje omhoog en daar worden zij ontvangen door de corona coördinator en die bepaald wie wanneer het
bad ka betreden (niet eerder dan 30 minuten voor de wedstrijd).



Bij de ingang tot het bad ligt een vloermat waar zij hun schoenen uit kunnen doen (spelers) of wisselen
(officials).



Officials verplaatsen zich tijdens rustperiodes naar (de omgeving van) de jurytafel.



De teams krijgen door de corona coördinator een plek toegewezen bij het ondiepe bad. Voor een ordelijk
wedstrijdverloop en ter bescherming van de scheidsrechters mogen zij alleen tijdens rustperiodes naar de
toegewezen plek verplaatsen (via de verplichte looproute aan de kant van de jurytafel). Omkleden, warmingup en wedstrijdbespreking bij het ondiepe bad.



Wisselen van speelhelft na de 2e periode: alle spelers gaan via het water, begeleiding houdt zoveel mogelijk
rechts en geeft de scheidsrechter voldoende ruimte om te passeren met 1,5 meter tussenruimte.



Na einde wedstrijd verlaten beide teams z.s.m. het bad. Teams die de aansluitende wedstrijd gaan spelen
wachten tot beide teams de zwemzaal hebben verlaten.



Douches kunnen gebruikt worden, echter alleen om af te spoelen. Uitgebreid douchen en haren wassen is
niet toegestaan. Er is een beperkt aantal douches beschikbaar.



Per wedstrijd is een corona coördinator door DWK (zichtbaar met hesje) aangesteld. Hij of zij ziet toe op
naleving van de bovenstaande zaken. Aanwijzingen van hem/haar dienen strikt te worden opgevolgd.
Vragen rondom de gang van zaken bij de betreffende wedstrijd kunnen aan deze coördinator gesteld
worden.
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Blauwe lijn – entree route sporters, officials, coaches, vrijwilligers, organisatie
Gele lijn – entree route publiek (grote trap op of alternatieve route dzv coördinator)
Oranje lijn – standaard looproute rondom het bad
Groene lijn – route terug van de kleedkamers naar de zwemzaal (via de vuile voetengang)
Rode lijn – route voor verlaten van de accommodatie voor sporters, coaches, publiek

