Algemene richtlijnen “Laatste kans”
Indien noodzakelijk om de veiligheid te garanderen, zal de organisatie afwijken van het vooropgestelde draaiboek.
De richtlijnen van de Corona-coördinator Mieke Delarbre zijn te volgen!
Info voor publiek
1. Publiek wordt niet toegelaten in het zwembad, alle clubs verblijven in de zwembadruimte.
2. Er worden geen programma’s voorzien, dit zal, samen met de nodige richtlijnen, op onze website verschijnen:
www.stwaasland.be
De wedstrijd kan gevolgd worden via swimrankings.
3. De cafetaria is geopend, deze valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de uitbater. Het publiek dat
naar de cafetaria gaat wordt toegelaten met covid safe ticket, nadat alle clubs naar binnen zijn en mag zich
alleen verplaatsen naar en van de cafetaria.
Info voor officials (Covid safe ticket verplicht!)
1. Officials komen in officialoutfit naar de wedstrijd en begeven zich rechtsreeks naar de vergaderzaal via de
trap links in de inkomhal (looprichting volgen)
2. Officials dragen steeds een mondmasker. (een reserve mondmasker is aan te raden voor wie een volledige
dag moet fungeren).
3. De juryvergadering vindt plaats in de vergaderzaal om 8u15 en 13u15. Er wordt ’s ochtends koffie
aangeboden. Opgeroepen officials zorgen zelf voor vervanging indien ze niet aanwezig kunnen zijn (lijst
geselecteerde officials volgt later).
4. Officials die een ganse dag fungeren kunnen tijdens de middagpauze een broodje afhalen in de vergaderzaal.
Info voor zwemmers / afgevaardigden / trainers (Covid safe ticket verplicht!)
1. Mondmaskers: Afgevaardigde / trainer / zwemmers dragen de volledige wedstrijdduur een mondmasker,
voor de zwemmers tot aan de startblok en terug.
2. Alleen de trainers zijn aanwezig in de trainerszone (zie plan) (max. 1 per 10 zwemmers) De trainers van
STW, FAST, ZNA en FIRST, die op de tribunes zitten, blijven bij hun zwemmers. De trainers van de clubs die
aan het instructiebad zitten kunnen in de trainerszone plaats nemen.
De afgevaardigden blijven bij de zwemmers en zien er op toe dat alles correct verloopt.
3. Het Sinbad zal toegankelijk zijn 15 minuten voor de start van het inzwemmen (afhankelijk van de indeling
– zie bijlage onderaan). Voor die tijd wachten de zwemmers buiten. Inkom deur rechterkant.
Om te veel volk aan de ingang van het Sinbad te vermijden kom je best niet te vroeg.
4. De groepskleedkamers beneden zijn voorbehouden voor de meisjes (1 kleedkamer per club) Er zijn geen
bedjes toegelaten! Aan- en uitkleden kan in de kleedkamers. Daarna begeeft iedereen zich naar het
zwembad.
De jongens kunnen zich aan- en uitkleden in de individuele kleedkamers boven, deze worden alleen
gebruikt voor aan- en uitkleden!!
5. Inzwemmen:
Het inzwemmen zal in 2 groepen gebeuren (zie onderaan)
Elke zwemmer heeft mondmasker, slippers of indoorschoenen aan, een handdoek en opbergzak mee. De
zwemmers begeven zich in badkledij naar het inzwemmen.
We rekenen op de medewerking van de trainers om deze wissel / einde van inzwemmen zo veilig mogelijk te
laten verlopen. Steeds looprichting volgen (zie plan)

6. De forfaitlijsten worden binnengebracht door de trainers of afgevaardigden bij het jurysecretariaat en
tekenen af (als afgevaardigde).
7. Start Wedstrijd: Via de microfoon zal afgeroepen worden welke reeks zich naar oproepkamer 1 mag
begeven, we vragen om dit steeds te respecteren om wachtende groepen te voorkomen.
De aangeduide looprichting wordt gerespecteerd.
8. Oproepkamer:
De zwemmers zijn volledig (en enkel) in zwemkledij, met mondmasker, slippers, handdoek + opbergzak.
De opbergzak wordt tegen de muur achter de officials geplaatst, niet op de stoel!!
9. Om de veiligheid van het wandelparcours te garanderen is het nodig dat de zwemmers zich steeds met
droge voeten (slippers/schoenen) begeven tussen zwemhal en rustruimte.
10. Einde wedstrijd: Na de aankomst van hun wedstrijd, hangen de zwemmers aan de linkse baan tot alle
zwemmers aangekomen zijn. Bij rug komen de zwemmers uit het water maar wachten aan de zijkant tot de
volgende reeks is gestart, bij andere wedstrijden verlaten ze pas het bad na de start van de volgende reeks.
Banen 2 tot 4 verlaten het water langs de trap aan baan 1, banen 5 tot 7 verlaten het water langs de trap aan
baan 8 en lopen achter de officials terug naar hun zitplaats. Uitzwemmen is niet toegelaten.
Zwemmers die al hun wedstrijden hebben beëindigd kunnen zich naar huis begeven.
11. Medailles:
De medailles per categorie worden meegegeven met de afgevaardigde of trainer
12. Het niet respecteren van de richtlijnen mbt COVID-19 kan tot de uitsluiting van de zwemmer leiden.

INZWEMGROEPEN
Gaan naar binnen per club en in de volgorde zoals hieronder beschreven

Groep 1 VM: inzwemmen van 7h45 – 8h15 naar binnen om 7h30
STW (42) banen 1, 2, 3 / AZL (12) baan 4 / DZO (8) baan 5
GBZ (6) baan 6 / LZV (16) banen 7 en 8

NM: inzwemmen van 13h20 – 13h50
STW (45) banen 1, 2, 3 / AZL (11) baan 4 / DZO (10) baan 5
GBZ (2) + ZDKK (3) baan 6 / LZV (16) banen 7 en 8

Groep 2 VM: inzwemmen van 8h20 – 8h50 naar binnen om 8h00
AST (12) baan 1 / AZ (5) + BRABO (2) baan 2 / FIRST (20) banen 3 en 4 / FAST (27) banen
5 en 6 / ZNA (13) baan 7 / MEGA (7)baan 8

NM: inzwemmen van 12h45 – 13h15
AST (12) baan 1 / BRABO (11) baan 2 / FIRST (23) banen 3 en 4 / FAST (27) banen 5 en 6
ZNA (16) baan 7 / MEGA (7) baan 8

