Coronaprotocol VZ&PC voor zwembad De Stamper voor waterpolowedstrijden
Beste polospelers, coaches, begeleiders, scheidsrechters en juryleden,
Na een hele periode zonder polowedstrijden, zijn er zaterdag 3 oktober gelukkig weer competitiewedstrijden in
zwembad de Stamper gehouden. Om alles in goede banen te leiden, hierbij een aantal richtlijnen m.b.t. de
uitvoering hiervan.
Algemene (overheids) corona richtlijnen:






Voor iedereen van 18 jaar en ouder: 1,5 meter afstand houden;
Jongeren tot 18 jaar: 1,5 meter afstand houden tot volwassenen;
Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (tot 38°C);
Blijf thuis als jij of iemand in jouw omgeving koorts heeft (vanaf 38°C) en/of
benauwdheidsklachten;
Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Tot 14 dagen na het laatste contact.

Richtlijnen voor bezoekers van de Stamper:
Algemeen:













Tot nader order mag er geen thuispubliek VZ&PC bij wedstrijden aanwezig zijn.
Iedereen dient zijn handen te ontsmetten in het halletje bij de ingang.
Iedere volwassene en teamleden vanaf O15 dient een mondkapje te dragen bij alle loopbewegingen
door de Stamper.
Volg de aanwijzingen van de VZ&PC-coronatoezichthouders en van het personeel van de Stamper op.
Neem voorafgaand aan uw bezoek kennis van m.n. het u betreffende deel van het corona
wedstrijdprotocol waterpolo. Dit kan ook bij de ingang van de Stamper.
Er mogen maximaal 100 personen in accommodatie de Stamper.
Er zijn 15 plaatsen beschikbaar op de tribune. Voor de uitploeg maximaal 7 plaatsen en voor
thuissupporters 8. (Plaatsen beschikbaar via voorinschrijvingsregistratie. Tot nader order mag er geen
thuispubliek VZ&PC bij wedstrijden aanwezig zijn.)
De registratie van spelers, coaches, begeleiding, jury en scheidsrechters gaat via het DWF in Sportlink.
Een ieder dient zich te conformeren aan de coronarichtlijnen zoals zichtbaar opgehangen in zwembad
de Stamper. (looproutes, aangewezen zitplaatsen, etc)
Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen, spreekkoren of zingen is niet toegestaan.
Er kan niet gedoucht worden.

Teams:







volg instructies VZ&PC corona toezichthouders en badpersoneel op.
mogen maximaal 30 minuten voor de geplande aanvangstijd van hun wedstrijd naar binnen.
van de thuisvereniging kleden zich om in de kleedcabines (volgens schema bij de ingang).
van de uitvereniging hebben 2 kleedkamers (á 6 p.) tot hun beschikking (volgens schema bij de
ingang). De spelers nemen hun kleding/eigendommen mee naar de wachtplek.
krijgen een wachtplek/warming-up plek rondom het instructiebad aangewezen. Het dragen van een
mondkapje rondom het bad is niet verplicht en aan het individu zelf om te bepalen.
kunnen pas naar hun badhelft (thuisploeg links v.d. jurytafel) wanneer alle spelers van de voorgaande
wedstrijd naar de kleedruimtes zijn. De uitploeg gaat eerst.






krijgen minimaal 5 minuten inzwemtijd (of meer tot max de geplande aanvangstijd)
wisselen zo veel mogelijk via het water van de speelhelft.
verlaten na het eindsignaal z.s.m het water en begeven zich direct naar hun kleedruimtes.
verlaten z.s.m na afloop van hun wedstrijd de accomodatie.

Scheidsrechters en juryleden:










kleden zich - voor zover mogelijk - thuis al om.
mogen maximaal 30 minuten voor de aanvangstijd van hun eerste wedstrijd naar binnen.
kunnen evt. beurtelings gebruik maken van de gehandicaptenkleedruimte nabij de hal.
begeven zich via de gang langs de kleedcabines naar hun wachtplek (jury in de hoek van het
wedstrijdbad, bij deur vanaf de kleedruimtes gelijk rechts om de hoek en scheidsrechters naast de
jurytafel).
wanneer beide teams op hun wachtplek zijn, kan de controle coronaproof plaatsvinden.
de juryleden tijdwaarneming nemen hun plaats (in de uitkijk) in zodra deze leeg is.
de wedstrijdsecretaris neemt de plaats achter de tablet pas in wanneer die plek leeg is.
juryleden desinfecteren de gebruikte materialen na hun laatste wedstrijd.

Publiek:








tot nader order mag er geen thuispubliek VZ&PC bij wedstrijden aanwezig zijn.
begeleiders van de bezoekende ploeg registeren zich digitaal voor een wedstrijd via DWF in Sportlink.
chauffeurs van de bezoekende ploeg noteren naam en telefoonnummer op de lijst bij de deur naar het
zwembad.
mag pas naar binnen wanneer de tribune leeg is.
de eerste 7 plekken zijn gereserveerd voor begeleiders/chauffeurs van de uitploeg.
(vooralsnog n.v.t.: de overige 8 plekken zijn voor aangemeld thuispubliek.)
het publiek verlaat de accomodatie z.s.m. na afloop van de wedstrijd waarvoor men is aangemeld.

Wij kijken met veel plezier uit naar jullie komst en naar leuke sportieve wedstrijden!
Met sportieve groeten,
De VZ&PC organisatoren

