Zwem- en Polovereniging “De Waterkip”
Protocol bij zwemwedstrijden
•

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 neemt plaats op de tribune; bij specifieke wedstrijden is er ruimte voor maximaal 25 toeschouwers.
Zitplaatsen worden toegewezen, per tribunedeel maximaal 5 personen. DWK verzorgt livetiming en
livestream. DWK publiceert bij haar wedstrijdgegevens het aantal toeschouwers dat wordt toegelaten. De
balustrade/loopbrug aan de startzijde mag niet gebruikt worden door publiek.

•

De Rietkroeg wordt gebruikt voor ontvangst van de officials. De bar mag niet gebruikt worden. Hier is ook de
juryvergadering. Entree gaat via de nooduitgang aan de westzijde van het gebouw. Officials dienen van te
voren al omgekleed te zijn. Zitplaatsen kunnen met 1.5m afstand worden ingericht t.b.v. de juryvergadering.
Na afloop ook via deze weg de accommodatie verlaten.

•

Sporters en coaches (en eigen organisatie) gebruiken de normale entreeroute. Kleine trapje omhoog en dan
het bad in. Sporters hebben in eerste instantie de zwemkleding al aan onder de gewone kleding.

•

Als toeschouwers welkom zijn bij een activiteit, dan dienen zij zich te registreren via ikbezoek.nl. Bij
binnenkomst hangt een poster waarmee bezoekers zichzelf kunne registreren d.m.v. een QR-code.
Gegevens zijn alleen beschikbaar voor de GGD en worden automatisch na 14 dagen verwijderd.

•

Ten behoeve van sporters 18+ gebruiken we de ruimte rondom het instructiebad om sporters zitplaatsen te
bieden. Het bad zelf mag niet gebruikt worden (veel te warm ook). De bodem is omhoog.

•

Rondom het bad kunnen sporters t/m 17 jaar gewoon plaats nemen op de banken en verrijdbare banken.
Verenigingen krijgen plaatsen toegewezen naar rato van groepsgrootte.

•

Inzwemmen gebeurt gereguleerd. Per wedstrijdsoort wordt een vaste indeling aangenomen. Uitzwemmen is
niet mogelijk in het instructiebad. Ten behoeve van extra in- en uitzwemmen worden 2 pauzes gedurende de
wedstrijd ingepland (maximaal 15 minuten) waarbij het wedstrijdbad gebruikt kan worden.

•

Indien sporters zich tijdens de wedstrijd dienen om te kleden (wisselen zwemkleding) dan kan dat in de
daarvoor beschikbare kleedkamers. Kleedkamers 1 en 2 zijn voor jongens/heren, kleedkamers 5 en 6 zijn
voor meisjes/dames. Via “vuile voetengang” terug naar het zwembad. Via de gang bij de kluisjes (vanuit de
douches) naar de kleedkamers.

•

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.

•

Paaltjes met afzetlint geven de loopruimte voor officials rondom het bad aan. Er geldt een standaard
looproute tegen de klok in rondom het bad.
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•

Er is geen voorstart. Sporters gaan zelf naar de juiste baan, maar dit kan pas als de
voorgaande serie het juryplatform heeft verlaten. Bij estafettes blijven de overige
teamgenoten achter de official.

•

Per wedstrijd is een wedstrijd coördinator door DWK (zichtbaar met hesje) aangesteld. Hij of zij ziet toe op
naleving van de bovenstaande zaken en beheert ook de groepsapp. Vragen rondom de gang van zaken bij
de betreffende wedstrijd kunnen aan deze coördinator gesteld worden.

QR-codes
Livetiming

Livestream

Voor toeschouwers (indien van toepassing):
Ikbezoek.nl – Veluwehal

ikbezoek.nl - Heuvelrand
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Zitruimte sporters 18+

Blauwe lijn – entree route sporters, coaches, vrijwilligers, organisatie
Gele lijn – entree route publiek (grote trap op)
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

