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Dit document beschrijft de voorwaarden en regels omtrend het deelnemen aan zwemwedstrijden georganiseerd door 
zv De Geul in het Sportcentrum Papendrecht. Iedere deelnemer, ploegleider/coach, official of vrijwilliger wordt 
verzocht vooraf onderstaande door te lezen en zich voor, tijdens en na de wedstrijd aan deze richtlijnen te houden 
zodat er op een veilige manier kan worden gezwommen met in achtneming van de COVID19-maatregelen. 
 
 
ALGEMEEN 
 
De maatregelen rondom het COVID19-virus zijn er ter bescherming van jou én alle andere aanwezigen in het 
zwembad. Neem hierin je eigen verantwoordelijkheid en besef dat wat voor jou wellicht minder belangrijk lijkt, voor 
iemand anders wel zwaar weegt en hij/zij er zich onveilig door kan voelen. Houdt rekening met elkaar! 
 

 Houdt afstand, geef elkaar de ruimte. 
Iedereen van 18 jaar en ouder houdt altijd 1,5m afstand ten opzichte van anderen 
Iedereen van 13 jaar en ouder houdt altijd 1,5m afstand ten opzichte van volwassenen 

 

 Ben je ziek of voel je je niet lekker? Dan blijf je thuis! 
Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
Hoesten, Benauwdheid, Verhoging of koorts 
Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

 

 Is bij jou of een huisgenoot Corona-besmetting in onderzoek of vastgesteld? Dan blijf je thuis! 
Als er iemand in jouw huishouden een positieve testuitslag heeft ontvangen de afgelopen 2 weken 

 Of indien jullie in afwachting zijn van de uitslag van een corona-test 
 
 
TOEGANG 
 
Van alle aanwezigen worden naam en contactgegevens (email) genoteerd en tot 4 weken na de wedstrijd bewaard. 
Deze gegevens zullen indien nodig voor een contactonderzoek na een positieve test met de betreffende instanties 
worden gedeeld. 
 

 Zwemmers zijn automatisch geregisteerd via de inschrijving in Splash 
(ev contact verloopt via het secretariaat van de vereniging) 

 

 Officials zijn automatisch geregisteerd via de uitnodiging die zij hebben ontvangen. 
 

 Ploegleider/coaches (maximaal 2 per vereniging) moet zich uiterlijk 24-uur voorafgaand per mail aanmelden. 
 

 Vrijwilligers zijn automatisch geregistereerd via de organisatie 
 

 Er wordt geen publiek toegelaten in de zwemzaal, kleedruimten, verenigingsruimte, enz. 
De wedstrijd wordt via Live Timing en via een Live Stream uitgezonden. 
De link naar beide vindt u op de homepagina van onze website. (www.zvdegeul.nl) 
Voor ouders/verzorgers die zwemmers hebben gereden is er beperkt plek in de centrale horeca van het 
Sportcentrum. We proberen hier ook de LiveStream te tonen. Omdat er in de sporthallen ook anderer 
verenigingen actief zijn kunnen we u hier echter geen plek garanderen. 
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Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van het inzwemmen naar binnen in het Sportcentrum. 
Ben je er eerder? Wacht dan buiten! 
 
Volg de aangegeven looproutes in de centrale hal. 
Instructies van de organisatie en het personeel van het Sportcentrum wat betreft afstandhouden en gebruik van de 
diverse ruimten moeten uiteraard direct worden opgevolgd. 
 
 
GEBRUIK KLEEDKAMERS / KLEEDHOKJES / DOUCHES 
 
Omkleden gebeurd alleen voor het inzwemmen en nadat een deelnemer zijn/haar laatste afstand heeft gezwommen. 
Er wordt tussendoor niet omgekleed voor bijvoorbeeld het wisselen van badpak of zwembroek. 
 

 Zwemmers t/m 17 jaar gebruiken de centrale kleedkamers 
 

 Zwemmers van 18 jaar en ouder gebruiken de kleedhokjes 
 

 Douchen is toegestaan met max. 4 personen (van 13 jr en ouder) tegelijk bij de groen gemarkeerde douches 
Douchen betreft voor alle leeftijden enkel kort afspoelen. Haren wassen met shampoo is niet toegestaan. 
Maak hierbij vlot plek voor de volgende. 

 
 
RONDOM HET BAD 
 
De beschikbare ruimte rondom het bad zal in stukken worden opgedeeld en zodoende verdeeld worden over de 
deelnemende verenigingen. Binnen de aangewezen ruimte is de ploegleiding verantwoordelijk voor het voldoende 
afstand houden en de verdeling van zitplaatsen voor de eigen vereniging. 
 

 Blijf als je niet hoeft te zwemmen zoveel mogelijk op je plek zitten. Hierdoor houden we voldoende perron rvij 
voor mensen die er langs moeten lopen. 

 

 Ploegleiders/coaches blijven bij hun vereniging,  
coachen gebeurd op een vaste plek langs het bad, zoveel mogelijk in de buurt van de eigen vereniging. 
 

 Alleen officials en ev de organisatie komt tijdens de wedstrijd binnen de afgezette paden langs het bad. 
 

 We stellen gebruik van mondkapjes niet verplicht. Het staat uiteraard een ieder die hier wel gebruik van wenst 
te maken vrij dit dan ook zeker te doen.  Zorg in dit geval zelf voor een mondkapje. 
We benadrukken dat ook indien men een mondkapje draagt, de regels omtrend afstand houden 
onverminderd blijven gelden. 
 

 Er is vanuit De Geul een corona-verantwoordelijke aanwezig, herkenbaar aan een geel hesje. 
Deze persoon is er voor jouw veiligheid en die van anderen, volg ev aanwijzingen dan ook direct op. 
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OFFICIALS / VRIJWILLIGERS 
 

 Het aantal opgestelde officials wordt tot een minimum beperkt. 
Zo zal er met dubbele baan op het keerpunt worden gewerkt en maximaal 1 kamprechter aan beide zijden. 
Het jurysecretriaat zit bij alle wedstrijden beneden om met minder startlopers en zo min mogelijk 
loopbewegingen te kunnen. 

 

 Officials kleden thuis om en gebruiken enkel eigen materialen 
 

 Juryvergadering is op de 1e verdieping in de zaal De Ketel/De Vliet 
De ruimte zal zo worden aangepast dat we enkel stoelen plaatsen en zo voldoende afstand hebben. 
Maak voor je de ruimte betreed de ev nodig santaire stop zodat we zo min mogelijk in- en uitlopen. 

 

 Er is tijdens de wedstrijd geen catering die rond gaat lopen. 
We zorgen voor voldoende water om mee te nemen vanuit de juryvergadering.  
Het heeft echter de voorkeur dat iedere official een eigen bidon mee neemt en gebruikt. 

 

 Tijdwaarnemers staan allen aan de rechterzijde van het startblok bij controle van keerpunt en finish. 
Zo is er altijd voldoende afstand tussen de tijdwaarnemers onderling. 
 

 Kamprechters werken waar mogelijk vanaf een vaste positie langs het bad. 
Er wordt voor de kamprechters een ruimte afgezet, kies daar binnen zelf een positie waarop je het bad kan 
overzien en tegelijk vrij van de andere aanwezigen kan staan. 

 

 Breng een ev diskwalificatievoorstel zelf naar de SR en leg deze daar op de statafel. 
Vermijd onnodig onderling contact en doorgeven van papier. 
 

 Indien er met startkaarten wordt gewerkt; 
o liggen deze vooraf gereed per baan 
o Na de race de startkaart die is ingevuld klaar leggen voor ophalen op de statafel 
o Kamprechters leggen hun kamprechterkaart op de dichtsbijzijnde statafel 
o Blijf als official zoveel mogelijk bij het startblok staan zodat de kaartlopers met voldoende ruimte langs 

de tafels kunnen lopen 
 

 Indien er met ETW wordt gewerkt; 
o Bij een eventuele jurywissel worden de drukknoppen van de ETW schoongemaakt. 
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WEDSTRIJD 
 
Algemeen: 

 Er is geen voorstart 
 

 Indien er startkaarten worden gebruikt worden deze vooraf per baan bij de officials gebracht 
Deelnemers hoeven géén startkaart op te halen. 
 

 Deelnemers laten alle spullen (shirts, slippers, handdoek, enz.) bij hun zitplaats liggen 
Zodat ze na het verlaten van het water niet naar het startblok terug hoeven te lopen. 

 
 
Inzwemmen: 

 Tijdens het inzwemmen is er in het water geen minimale onderlinge afstand nodig. 
 

 Verdeel als vereniging de beschikbare tijd over de zwemmers, ga niet allemaal te gelijk. 
Vermijd drukte en onnodig lopen 
 

 Er wordt niet gestart van de startblokken, er zijn geen sprintbanen. 
 
 
Persoonlijke programmanummers: 

 Deelnemers worden door de speaker opgeroepen om naar hun baan te komen. 
Maak je zelf dus tijdig gereed, maar ga niet eerder lopen! 

 
Je verlaat het water via de trappen aan de zijkant en loopt direct terug naar je eigen zit plek via de lange zijden 
en ev keerpuntzijde terug naar je plek.  
 

 
Estafettes: 

 We houden tussen elk team een baan leeg. 
De officials kunnen de ruimte die zo ontstaat gebruiken 

 Deze lege baan kun je ook gebruiken als je na je race het water moet verlaten en even moet wachten  
 

 De speaker roept per team op om naar de baan te komen 
Maak je zelf tijdig gereed en kom als gehele team naar je baan. Gaat niet ‘los’ van elkaar lopen.  
Blijf als team achter het startblok binnen de ruimte van je baan en geef de officials de ruimte in de lege banen 
er naast 

 

 Een zwemmers die gefinished is en het water heeft verlaten loopt direct terug naar zijn/haar zitplaats. 
 

 
Uitslagen: 

 Er worden geen uitslagen opgehangen. 
De uitslag wordt gepubliceerd via LiveTiming.  (https://livetiming.zvdegeul.nl) 
 

 Indien er medailles zijn worden deze na afloop per vereniging aan de ploegleiders meegegeven. 


