Corona en spelers
We mogen weer sporten. In ons geval weer waterpolowedstrijden spelen.
Heel fijn natuurlijk. Maar om te kunnen blijven spelen houden we ons aan de
regels van RIVM, NOC-NSF, watervij.nl en de regels van de KNZB. Een ieder
wordt geacht hier rekening mee te houden.
Voor het Aat de Jonge Bad zijn daarnaast nog een aantal specifieke regels van
toepassing. Op de plattegrond is een looprichting aangegeven. Een ieder dient
zich hier aan te houden!
De belangrijkste persoon in ons zwembad is/zijn de komende tijd de corona
coördinator(en). Deze zijn duidelijk herkenbaar.
Wat verwachten we van de spelers;
- Je kent de corona regels en past ze toe!
Bij twijfel houd je je aan de zwaarste toepassing van de regels.
- Bij binnenkomst in het bad (bij voorkeur met je badkleding al aan begeef
je je via de verenigingsingang van het zwembad, langs de buitenmuur in
de richting van de tribune.
Daar wordt je opgevangen. Is hier om wat voor reden niemand
beschikbaar, dan begeeft de eerste bezoekende ploeg zich zo snel
mogelijk naar de raampartij achter de startblokken. Daar zet je je tas
neer en gaat zitten op een onderlinge afstand van 1,5 meter.
Mocht een kleedkamer nodig zijn, dan zijn deze beschikbaar en voorzien
van markeringen. Er is een kleedkamer beschikbaar voor de
thuisspelende ploegen en de uitspelende ploegen. Een voor de dames en
een voor de heren. Deze zijn herkenbaar!
(Volgende ploegen nemen plaats op de onderste bank van de tribune of
anders indien dit door de corona coördinator wordt aangegeven.)

- Ook de warming-up vindt daar plaats met behoud van onderlinge
afstand.
- Pas na toestemming van de corona coördinator mag te water gegaan
worden. Het te water gaan gebeurt ook met behoud van afstand.
- Reservespelers nemen plaats op de spelersbanken met behoud van
afstand.
- Er bevinden zich geen spelers in de buurt van de jurytafel. Mochten er
overlegkwesties zijn, dan gebeurt dit uitsluitend via de scheidsrechter.
- Wisselen van speelhelft gebeurt door de bezoekende ploeg via het
water. De thuisspelende ploeg loopt via het perron gelegen voor de
tribune naar de andere kant en behoud daarbij de afstand.
- Na de wedstrijd krijgen we de moeilijkste momenten. Immers er volgt
wellicht nog een wedstrijd. Daarom begeeft een ieder zich zo snel als
mogelijk naar de plek waar de tassen werden neergezet en gaat daar
zitten. In de tussentijd kan de volgende ploeg te water en ontstaat er zo
ruimte om te vertrekken.
- Op aanwijzing van de corona coördinator kan (een deel van) de spelers
vertrekken richting kleedkamers. Douche kort en verlaat zo spoedig
mogelijk het gebouw via de verenigingsuitgang. Ga daarbij rechtsaf door
de zijpoort.
Bij twijfel blijf zitten er is altijd iemand in de buurt om aanwijzingen te
geven. Zo maken we er samen een veilige wedstrijd van.

