
1 
 

Corona protocol Juttercup wedstrijd MSV Zeemacht 

 

Veiligheids- en hygiëneregels voor deelnemers,  trainers en officials  

- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 
- Blijf thuis als je een van de volgende(ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.  
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus 

(COVID-19), of koorts (vanaf de 38 °C) en/of benauwdheidsklachten heeft.  
- Indien meer dan 1 zwemmer positief getest zis van een vereniging binnen 10 dagen 

voorafgaand aan de wedstrijd kunnen zwemmers van deze vereniging niet 
deelnemen. 

- Wanneer er tijdens de wedstrijd klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts, meld je af voor de wedstrijd en ga dan direct naar huis; 
indien er hierna een positieve test volgt wordt de organisatie zo spoedig mogelijk op 
de hoogte gesteld. 

- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; deze moet je zelf 
wegwerpen in de prullenbakken. 

- Trainers van deelnemende verenigingen doen voor binnentreden van het zwembad 
een triage (gezondheidscheck) van hun zwemmers. 

- Trek thuis je (inzwem)badkleding aan onder je kleding. Trainers en juryleden doen 
hun kleding ook thuis aan. Ga thuis naar het toilet. 

- Bij binnenkomst in het bad reinig je je handen met de aanwezige handgel; 
- Kom op tijd. Bij aanvang van de wedstrijd wordt niemand meer binnengelaten.  
- Gebruik je eigen sportmaterialen (bv. zwembril, badmuts, bidon, pen, stopwatch, 

papier). Trainers en officials nemen hun eigen bidon(s) gevuld mee om uit te drinken 
en eventuele versnaperingen. Er zal geen catering zijn. 

- Tijdens de wedstrijd wordt er vermeden dat trainers en zwemmers hard schreeuwen 
(bv als aanmoediging). 

- Officials, vrijwilligers en trainers houden onderling 1.5 meter afstand. 
- Houd je aan de officiële looproutes (zie einde protocol en plattegronden) en blijf 

zoveel mogelijk op je plek, blokkeer geen looproutes en ingang/uitgangen. 
- Bij het niet naleven van de regels zal een waarschuwing gegeven aan de deelnemer. 

Mocht deze niet opgevolgd worden, dan wordt de deelnemer verzocht direct het 
zwembad te verlaten 
 

Veiligheids- en hygiëneregels voor ouders en verzorgers 

- Er kunnen geen ouders bij de wedstrijd aanwezig zijn. 
- Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze 

altijd de aanwijzingen van de trainers of andere begeleiders opvolgen; 
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- Kinderen moeten zich zelfstandig kunnen uit- en aankleden. Geef dus makkelijke 
kleding mee en oefen desnoods. Zorg dat de zwemtas groot genoeg is om de 
zwemspullen en kleding te kunnen bevatten, er mag geen kleding achterblijven. 
 

Wedstrijdlocatie    

- Alleen zwemmers en juryleden die op het programma staan voor de wedstrijd 
worden toegelaten. Namen van trainers dienen uiterlijk drie dagen voor de wedstrijd 
naar de organisatie te worden gestuurd (tcmsvzeemacht@ziggo.nl).  

- De entree in het wedstrijdbad is rechtsachter voor zwemmers en trainers en 
linksachter (trap omhoog) voor juryleden (zie plattegrond).  

- Pas na toestemming mogen zwemmers naar binnen. Daar reinig je je handen met 
het aanwezige desinfectiemiddel en doe je je slippers aan. Hierna loop je direct langs 
de kant naar de bank en leg je je spullen in je zwemtas neer.  

- Zwemmers rondom het zwembad (of in het instructiebad) zitten op de aangegeven 
zitplekken. Zij hoeven onderling geen afstand te houden. 

- Volg de looproutes zoals aangegeven op de plattegrond. Deze looproutes vermijden 
zoveel verkeer tussen zwemmers en officials/trainers. Andere ruimtes dan aangeven 
op de plattegrond mogen niet betreden worden 

- Zwemmers kleden zich in de blauwe of gele kleedruimtes om en verlaten het 
zwembad aan de duiktoren kant.  

- Er wordt niet gedoucht. Je gaat na het aankleden direct naar de uitgang en blijft niet 
hangen in het zwembad.  

 

Wedstrijdverloop 

Zwemmers 

- Het inzwemmen gebeurt in 2 blokken. Het eerste blok is voor junioren en jeugd 
zwemmers (van 12:10 tot 12:30) en het tweede blok is voor minioren (van 12:35 tot 
12:55). Er worden geen sprints of startjes vanaf het startblok gedaan en er mogen 
ook geen hulpmiddelen (plank, zoomers, etc.) worden meegenomen. 

- Zwemmers kunnen na het inzwemmen eventueel wisselen van badpak in de 
aangeven kleedkamers. 

- Neem geen spullen mee naar de start, ook geen slippers. 
- Er mag maximaal 1 serie achter de startblok bevinden. De volgende serie mag pas 

plaatsnemen op de bank als de serie er voor is gestart. Kom pas als je serie wordt 
omgeroepen. 

- Ga links van het blok op de startblok, officials houden de rechterkant aan. 
- Na de start van een serie gaan de gezwommen zwemmers uit het bad via baan 6 

(glazen wand) en gaan direct terug naar hun zitplaats. Loop niet langs de badrand, 
dit is voor officials en trainers. 

- Nadat een serie is gefinished gaan officials eerst naar hun stoel op 2 meter afstand 
van het startblok. Pas daarna gaat de serie die op de bank is naar het startblok.  
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- Vraag niet je tijd aan de klokker. Er wordt gewerkt met livetiming. 
 

Officials 

- Officials kleden zich thuis aan en nemen een minimale hoeveelheid aan spullen mee.  
- De juryvergadering vindt plaats in de overlegruimte op de eerste verdieping waar op 

1.5 meter afstand van elkaar kan worden vergadert. Alleen de uiterst 
noodzakelijke/primaire instructies worden gegeven. 

- Diskwalificaties worden via een programma op een mobiel doorgegeven. 
- De fluitsignalen zal worden gegeven middels een elektronische fluit. 
- Bij jurywissel lopen de juryleden langs de zwembadranden waarbij keerpunt 

commissarissen de tribunekant nemen en tijdwaarnemers de glazen wand kant. 
- Tijdwaarnemers houden de rechterkant van het startblok aan, zwemmers staan aan 

de linkerkant van het blok. 

 

Trainers 

- Het aantal trainers is beperkt tot 1 trainer per 10 zwemmers. 
- Trainers nemen plaats bij de glazen wand aan de kant van de duikplank (breedste 

kant perron, bij de zwembadrand; zie plattegrond) op 1.5 meter van hun ploegen. 
- Trainers zijn thuis al aangekleed en nemen een minimale hoeveelheid spullen mee.  
- Vermijd schreeuwen en praat rustig. Blijf zoveel mogelijk op dezelfde plaats staan. 
- Er worden geen startlijsten verstrekt, iedereen krijgt de startlijst voor de wedstrijd 

gemaild. Startlijsten worden ook niet opgeplakt op de muur of raam. 
- Afmeldingen kunnen per mobiel worden doorgeven middels een link verstrekt door 

de organisatie. 


