Corona Protocol
T.b.v. bezoekende ploeg waterpolo.
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Schud geen handen.
U dient zich om te kleden in de kleine kleedhokken. Uw kleding dient u mede te nemen.
De kleedhokken benadert U via de hereningang, bij vertrek dient te U te gaan via de dameskleedhokken.
Bezoekers zijn in de zwemhal toegestaan, met in acht neming van de 1,5m. Publiek kan plaatsnemen in de
kantine van de sporthal met uitzicht op het zwembad.
Publiek en bezoekers moeten zich registreren met QRcode op de deur van “ingang bad”, ikbezoek.nl m.b.v.
mobiele telefoon.
Uw team stelt zich na het omkleden op, met in achtneming van de 1,5 meter regel. De bezoekende ploeg
mag de tassen plaatsen op de bank aan de achterzijde van het zwembad, waar de jurytafel staat. Warmingup mag voor het buitenraam. Dus bij binnenkomst van de zwemhal houdt U als bezoekende team links aan
en gaat rechtdoor.
Stemverheffing is voor ieder van u niet toegestaan, voor tijdens of na de wedstrijd. ( bijv. schreeuwen,
zingen of hard roepen. )
Indien er vragen zijn, dient uw coach of aanvoerder contact op te nemen met de Corona Coördinator.
De spelersbank is vervangen door stoelen welke 1,5 meter van elkaar staan, deze mag u niet verplaatsen en
tijdens de wedstrijd moet u blijven zitten. Ook in de rust dient u rekening te houden met de 1,5 meter regel.
Bij de spelersstoelen zijn 2 emmers met chloorwater ( uit het zwembad ) aanwezig, u dient zelf de stoelen
regelmatig schoon te spoelen. Dit moet u ook doen tijdens wisseling van speelhelft.
Uw coach mag zich tijdens de wedstrijd binnen de 6 meter lijn verplaatsen als uw team in de aanval is. Let
op: pas als de scheidsrechter de 6 meter lijn heeft overschreden. Tijdens de verdediging moet u ook blijven
zitten.
Als er een time-out is moeten alle spelers zich binnen de 5 meter lijn opstellen, dit ter bescherming van de
scheidsrechter, welke zich ter hoogte van de middellijn opstelt. Ook hier geldt de 1,5 meter regel.
Indien er tijdens de wedstrijd gewisseld wordt, dient u zich ook weer aan de 1,5 meter regel te houden. De
spelers zelf zwemmen naar de overkant en klimmen er pas uit als de reserve spelers zijn gearriveerd.
Na de wedstrijd kunt U als bezoekende ploeg het eerste (kort en snel) gaan douchen. Daarna via de
kleedhokjes omkleden en vertrekken via de dameskleedkamer. Dus rechter uitgang

Wij hopen dat u ondanks de Corona perikelen een prettige en sportieve wedstrijd heeft.
Bron: RIVM, KNZB, Optisport, Regering.

