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Inleiding
ZPS gaat ervanuit dat iedere sporter op de hoogte is van het Corona wedstrijdprotocol waterpolo zoals gepubliceerd
op de KNZB website.
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_waterb
asketbal/
Naast dit protocol is voor zwembad de Hofstee onderstaand protocol opgesteld.
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Uitploeg
Inkomend
•

•
•
•

•
•

Maximaal 30 minuten voor aanvangstijd en uiterlijk 5 minuten voor aanvangstijd van de wedstrijd kunnen de
teamleden het gebouw betreden. Teamleden die te laat zijn wachten tot de kleedkamers van een eventueel
voorgaande wedstrijd leeg zijn.
De uitploeg komt via de hoofdingang het gebouw binnen en kleed zich om in de kleedkamers 3 en 4*
Bij het verlaten van de kleedkamers worden alle tassen en kleding meegenomen en worden de kleedkamers
leeg achtergelaten
Alle leden van het team (spelers en begeleiding) verplaatsen zich via de zwemzaal met tassen en kleding
naar de serre en wachten daar totdat ze op aanwijzing van een scheidsrechter de zwemzaal weer mogen
betreden
Bij het betreden van de zwemzaal verplaatst het team zich naar positie 1 in de zaal en plaatst daar hun
tassen
De uitploeg start de wedstrijd rechts gezien vanaf de jurytafel

Wisselen van speelhelft
•
•

Alle spelers (dus ook de wisselspelers) verplaatsen zich in het water naar de andere speelhelft
De begeleiding verplaatst langs zich naar de andere speelhelft nadat de scheidrechter de lange zijde van het
bassin heeft verlaten

Uitgaand
•
•
•
•
•

Na het eindsignaal verplaatsen alle spelers zich via het water naar positie 1 om daar hun tassen op te halen
De spelers lopen langs de jurytafel en via de douches naar de kleedkamers 3 en 4
Er kan geen gebruik gemaakt worden van de douches!
De begeleiders verplaatsen zich na de wedstrijd direct via de douches naar de kleedkamers 3 en 4
Vanuit de kleedkamers verlaat de uitploeg linksaf via de zijuitgang het gebouw

* Begeleiders van een ander geslacht dan het team kunnen gebruik maken van de kleedhokjes tussen de
kleedkamers 2 en 3

Versie 1.0

28 september 2020

Thuisploeg
Inkomend
•

•
•
•

•
•

Maximaal 30 minuten voor aanvangstijd en uiterlijk 5 minuten voor aanvangstijd van de wedstrijd kunnen de
teamleden het gebouw betreden. Teamleden die te laat zijn wachten tot de kleedkamers van een eventueel
voorgaande wedstrijd leeg zijn.
De thuisploeg komt via de hoofdingang het gebouw binnen en kleed zich om in de kleedkamers 1 en 2
Bij het verlaten van de kleedkamers worden alle tassen en kleding meegenomen en worden de kleedkamers
leeg achtergelaten
Alle leden van het team (spelers en begeleiding) verplaatsen zich via de zwemzaal met tassen en kleding
naar de hal bij de hoofdingang en wachten daar totdat ze op aanwijzing van een scheidsrechter de zwemzaal
weer mogen betreden
Bij het betreden van de zwemzaal verplaatst het team zich via dezelfde route al ze naar binnen zijn gelopen
naar positie 2 in de zaal en plaatst daar hun tassen
De thuisploeg start de wedstrijd links gezien vanaf de jurytafel

Wisselen van speelhelft
•
•

Alle spelers (dus ook de wisselspelers) verplaatsen zich in het water naar de andere speelhelft
De begeleiding verplaatst zich naar de andere speelhelft nadat de scheidrechter de lange zijde van het
bassin heeft verlaten

Uitgaand
•
•
•
•
•

Na het eindsignaal verplaatsen alle spelers zich via het water naar positie 2 om daar hun tassen op te halen
Vanaf de positie 2 lopen de spelers via de douches naar de kleedkamers 1 en 2
Er kan geen gebruik gemaakt worden van de douches!
De begeleiders verplaatsen zich na de wedstrijd direct via de douches naar de kleedkamers 1 en 2
Vanuit de kleedkamers verlaat de uitploeg linksaf via de zijuitgang het gebouw

* Begeleiders van een ander geslacht dan het team kunnen gebruik maken van de kleedhokjes tussen de
kleedkamers 2 en 3
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Scheidsrechters en juryleden
Inkomend
•
•
•
•
•

Scheidsrechters en juryleden komen via de hoofdingang het gebouw binnen en kleden zich om in de
kleedhokjes tussen de kleedkamers 2 en 3
Bij het verlaten van het kleedhokje worden tassen en kleding meegenomen en wordt het kleedhokje leeg
achtergelaten
Scheidsrechters kunnen plaats nemen op één van de twee banken aan de kant van de jurytafel
Juryleden worden geacht zo te timen dat ze direct achter de jurytafel plaats kunnen nemen
Voor aanvang van een nieuwe wedstrijd wordt van de scheidsrechter verwacht dat deze de uitploeg en de
thuisploeg uitnodigt om de zwemzaal te betreden

Wisselen van speelhelft
•

Tijdens het wisselen van speelhelft nemen de scheidsrechters plaats langs de korte kant van het bassin of
aan de zijde van de jurytafel zodat de begeleiders tijdens het verplaatsen de ruimte hebben

Uitgaand
•
•
•

Aan het einde van hun dienst verlaten scheidsrechters en juryleden meteen de zwemzaal
Men verplaatst zich via de douches naar de kleedhokjes tussen de kleedkamers 2 en 3
Vanuit het kleedhokje verlaat de men het gebouw via de zijuitgang van het gebouw

Publiek
Alleen meegekomen chauffeurs (maximaal 3) van jeugdteams van bezoekende ploegen kunnen plaatsnemen op
de banken tegenover de jurytafel.

•
•
•
•
•
•

Het publiek komt binnen via het toegangshek aan de linkerkant van het gebouw
U kunt het gebouw pas betreden nadat al het publiek van een eventuele voorgaande wedstrijd het gebouw
heeft verlaten
In het tussenportaal heeft u de gelegenheid om u aan te melden in het daarvoor bestemde schrift en om
blauwe hoezen om uw schoeisel te doen
U kunt plaats nemen op de banken aan de lange zijde van de zwemzaal, tegenover de jurytafel
Na het eindsignaal van de wedstrijd verlaat u de zwemzaal direct nadat de scheidrechter aan de tribunezijde
de lange zijde van het bassin heeft verlaten
U verlaat de zwemzaal via dezelfde route als u bent binnengekomen zodat het publiek van een eventuele
volgende wedstrijd de zwemzaal kan betreden
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