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Sportief belang is ondergeschikt aan onze gezondheid. En zeker de gezondheid van anderen. Ook de
continuïteit van het mogen zwemmen en de doorgang van de competitie is belangrijker dan de sportieve
resultaten van een individu of een individueel team. Leef daarnaar en neem de verantwoordelijkheid in het
belang van onze sport en hou je aan onderstaande en de algemene Corona RIVM regels en adviezen!
•
•

Er is een wedstrijd(protocol)(corona)coördinator aangesteld voor de betreffende wedstrijd(en).
Hij/zij is (eind)verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van de wedstrijd als het gaat om het
naleven van het wedstrijd(corona)protocol
Volg de looproutes en overige instructies van de locatie.

Toeschouwers bij de waterpolowedstrijden in zwembad ’t Walford te Aalten
•
•
•
•
•

De wedstrijden mogen NIET bezocht worden door het thuispubliek en publiek van de bezoekende
vereniging en chauffeurs.
Alle bezoekers (thuisploeg, bezoekende ploeg, scheidsrechters, w-functionarissen) registreren zich
bij binnenkomst.
Desinfecteer je handen bij binnenkomst van het zwembad en houd de 1,5 meter routing in het
zwembad aan.
Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet
toegestaan.
Vermijd drukte, houd het gezellig en verantwoord voor iedereen.

Algemene regels voor de waterpolospelers
Als het coronavirus is geconstateerd bij een sporter, begeleiding van een waterpoloteam of official, dan blijf
je thuis. Als je corona gerelateerde klachten hebt, blijf je thuis. In geval van sporten, waar je traint met
anderen en/of speelt in een team en anderen potentieel in gevaar brengt, gelden aanvullende maatregelen:
•
•
•
•

•

•

Als een sporter symptomen heeft van koorts, hoest of kortademigheid, dan traint hij niet, speelt hij
niet en dient hij te worden getest;
Als een sporter positief wordt getest op het virus: gaat hij/zij in quarantaine;
het hele team waarmee wordt gesport (c.q. trainingsselectie) wordt getest op aangeven van
medici/GGD;
Of het hele team gaat gedurende 10 dagen in quarantaine: als ze op een afstand van minder dan
1,5m zijn geweest van de sporter gedurende 10 minuten of langer, tenzij zij op een grotere afstand
dan 1,5m zijn geweest en geen symptomen hebben.
Als er twee of meer sporters of begeleiding van hetzelfde team positief testen op corona, dan moet
het gehele team in Quarantaine gedurende 10 dagen. Geen wedstrijden en geen trainingen. De
sporters van het team moeten zich laten testen op aangeven van de medici en GGD.
Aanvullende richtlijnen voor terugkomst van vakantie in het buitenland uit een oranje gebied, dan is
het dringende advies om bij terugkomst in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine te gaan.

Corona verantwoordelijke
•
•
•

•

Verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van de wedstrijden als het gaat om het naleven van
Coronaprotocollen.
Zijn/haar taak dat officials – jurytafel – scheidsrechters – beoordelaars en overige vrijwilligers hun
taak op een veilige manier kunnen uitoefenen binnen de geldende afstandsrestricties.
Dit is een aparte functie en wordt niet gecombineerd met een andere rol (zoals bijvoorbeeld de
teammanager van de thuisploeg o.i.d.) .
De Corona-coördinator is herkenbaar voor iedereen aan het gekleurde hesje of zijn of haar
aanvoerdrsband.
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De regels voor de waterpolospelers bij de wedstrijden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sporters (zowel thuisploeg als uitploeg) komen in zwemkleding naar de accommodatie.
Bij binnenkomst in het zwembad handen desinfecteren en aanwijzingen opvolgen van de corona
verantwoordelijke en/of personeel zwembad-accommodatie.
Zoveel mogelijk in zwemkleding arriveren. Omkleden in recreatiebad. Na het omkleden ALLE
kleding en schoeisel meenemen in de sporttas (via de loop routes) naar de zwemzaal.
De scheidsrechters krijgen een wissel cabine aangewezen door de corona verantwoordelijke.
Het na de wedstrijd omkleden plaatsvinden in de wisselcabines met inachtneming van de 1,5 meter
regels.
Tijdens de feitelijke sportbeoefening is spelcontact in het water toegestaan voor alle leeftijden;
Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere
activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter norm in acht te worden genomen.
Voor op de spelersbank/stoelen wordt de 1,5 meter norm aangehouden en staan daarom de stoelen
1,5 meter uit elkaar.
Bij de spelersbank staan minimaal 2 emmers beschikbaar (gevuld met chloorwater uit het
zwembad) om te gebruiken voor het desinfecteren van de spelersbank/stoelen.
Het uitvoeren van een wissel vindt plaatst met inachtneming van 1,5 meter norm.
Bij het wisselen van speelhelft lopen we tegen de klok in rond het bad, houd hierbij voldoende
afstand, ook van de scheidrechter en de tafel. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.
Hou 1,5 meter afstand tussen jou en de scheidsrechter en de juryleden.
Na de wedstrijd geen handen schudden; houd hierbij de 1,5 meter norm in acht.
Er mag NIET worden gedoucht.
Na de wedstrijd verlaten de sporters de accommodatie via de aangegeven route.
Het bewust overtreden van de richtlijnen. Zoals binnen de 1,5 meter norm in de richting van de
scheidsrechters, juryleden wordt gezien als wangedrag (het opzettelijk of door schuld toebrengen
van lichamelijk letsel) en zal als zodanig behandeld worden middels een directe rode kaart.

Trainers/Coaches
•
•
•
•

•
•

•

Voor trainers/coaches gelden de 1,5 meter norm zoals genoemd in de basisregels. Er is geen
sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening.
De zitplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het speelveld, met de 1,5 meter norm
t.o.v. de spelersbank.
De zitplaatsen van de assistent-coach en teammanager zijn volgens de 1,5 meter norm t.o.v. elkaar,
coach en spelersbank.
De coach blijft zitten op het moment dat zijn team in de verdediging is. De coach mag staan op het
moment dat zijn/haar team in de aanval gaat. Echter, de scheidsrechter moet eerst buiten het 6
meter gebied zijn aan de kant van deze coach. Bij wisselen van spelers na een doelpunt, bij een
Time-out en wisselen van speelhelft is het toegestaan om te staan. Altijd met in achtneming van de
1,5 meter norm.
De beweegruimte bij een time-out is tot de eigen 5 meterlijn. Dit is ter bescherming van de
scheidsrechter (begeeft zich op dat moment in het midden van het bad).
Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere
activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter norm in acht te worden genomen
door de begeleiding en sporters.
Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden
en zich met respect, tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen.
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Jurytafel
•
•
•
•

Voor de officials achter de jurytafel gelden de 1,5 meter norm zoals genoemd in de basisregels. Er
is geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening. De jurytafel is zo opgesteld dat
de 1,5 meter tussen de 2 en/of 3 juryleden zittend gewaarborgd is.
De officials kleden zich thuis om.
De te gebruiken materialen, zoals tablet, wedstrijd klok, 30 seconden, pen, vlaggen worden bij
wisseling van officials gedesinfecteerd.
Desinfectiemiddel is aanwezig bij de jurytafel.

Gedrag tijdens wedstijd
•
•
•

Het vieren van een doelpunt kan alleen plaats vinden door een individu met gepaste afstand (1,5
meter) en anders niet - Sanctie niet naleven: direct rood.
Het uitvoeren van een wissel vindt plaats met inachtneming van de 1,5 meter norm. De
verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.
Voor het publiek is geforceerd stemgebruik (schreeuwen, zingen of spreekkoren) niet toegestaan.
Sanctie & procedure : zie volgende sheet.

Indien het publiek zich niet houdt aan deze Corona-maatregel geldt het volgende:
• De scheidsrechter legt de wedstrijd stil en legt de Corona-coördinator uit wat er speelt.
• Indien duidelijk is wie het is, zal de Corona-coördinator diegene verzoeken de zwemzaal te verlaten,
is dat onduidelijk dan verlaat het hele publiek het bad.
• De wedstrijd wordt pas hervat als die persoon en/of het publiek uit de zwemzaal is.
• Indien die persoon en/of het publiek niet voornemens is te vertrekken – wordt de wedstrijd gestaakt.
Indien een coach, assistent-coach, teammanager of wisselspeler op de bank zich niet houdt aan de 1,5
meter norm geldt het volgende:
• De scheidsrechters legt de wedstrijd direct stil.
• Hij/zij toont de rode kaart aan de betreffende speler(s), coach, assistent-coach, teammanager.
• Degene(n) die de rode kaart hebben gekregen worden verzocht – via de vastgestelde looproutes –
de zwemzaal te verlaten.
Indien een speler, al dan niet tegen de scheidsrechter, al dan niet tegen een medespeler, al dan niet tegen
de speler van de andere ploeg de Corona-maatregelen niet respecteert geldt het volgende:
• De scheidsrechter bestraft de betreffende speler(s) met een rode kaart.
• Situaties die zich in deze voor kunnen doen zijn:
o Speler spuugt bewust in het gezicht van zijn tegenstander.
o Speler komt uit het water en houdt zich niet aan 1,5 meter norm.
• Hiervoor geldt dus – direct rood.
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Plattegrond accommodatie ’t Walfort Aalten:
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