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1. Algemeenheden  

 

1.1. Wedstrijd 

Wedstrijd op uitnodiging zonder publiek. De mogelijkheid bestaat dat het cafetaria open zal 

zijn.  De toegang van het zwembad en cafetaria zijn strikt gescheiden en hebben een 

verschillende ingang. De cafetaria valt onder de verantwoordelijkheid van de privé-uitbater. 

 

1.2. Tijdsduur 

Wedstrijd zal opgesplitst worden in 2 delen en wordt op 4 banen gezwommen 

• 9-12 jarigen: wedstrijdduur 1 uur  

o Inzwemen : 17u15 

o Wedstrijd : 18u00-19u00 

• 13+ jarigen  

o Inzwemmern : 19u15 

o Wedstrijd : 20u00 – 21u30 

 

Beide wedstrijden zullen strikt gescheiden verlopen. De wedstrijd van 13+ zal enkel starten 

wanneer alle zwemmers van 9-12 jarigen het zwembad complex hebben verlaten.  

 

1.3. Coronamaatregelen  

Overal in het gebouw is het voor niet-zwemmers en zwemmers vanaf 13 jaar verplicht om een 

mondmasker te dragen. In de sportbubbel mag het mondmasker worden afgedaan indien de 

afstand van 1.5 m kan worden bewaard. Het is niet toegelaten om op blote voeten rond te 

lopen (slippers of schoenen zijn verplicht voor iedereen in het zwembad).  

Het niet naleven van deze regels kan leiden tot het uitsluiten van de wedstrijd voor de 

zwemmers en het ontzeggen van de toegang voor de niet-zwemmers. 

 

2. Infrastructuur  

 
2.1. Inkom  

Zwemmers, afgevaardigden, trainers  

De zwemmers van de clubs verzamelen buiten voor de ingang van het zwembad. Het betreden 

van het zwembad gebeurt per club en zij gaan per club naar de kleedkamers. Er wordt niet in 

de inkomhal / kassa verzameld. De club heeft per wedstrijddeel slechts één trainer EN één 

afgevaardigde die het zwembadcomplex mogen betreden.  

Ingang : 17u 
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Officials: 

De officials melden zich aan de ingang van het zwembad en geven hun boekje af voor 17u15. 

Dit zal aan de kamprechter worden overhandigd. De officials zullen enkel het zwembad 

complex betreden nadat alle zwemmers binnen zijn. Er wordt verwacht dat de officials voor 

beide wedstrijden blijven functioneren.  

Ingang : 17u15  

Juryvergadering : 17u30  

 

 

 

2.2. Kleedkamers 

De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich aan en uit te kleden. De kledij mag niet in de 

cabines blijven liggen.  De lockers kunnen worden gebruikt  

 

Zwemmers :  

Er zal enkel gebruik gemaakt worden van de individuele kleedkamers: 

- linkerkant is voor KVZP  

- rechterkant is voor SCZ.  

De zwemmers verzamelen tezamen per club aan de uitgang van de kleedkamers en gaan 

tezamen per club naar hun sportbubbel in het zwembad. De begeleiders waken erover dat de 

clubs bij het betreden van het zwembad gescheiden blijven tot ze in hun sportbubbel zijn. 
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Alle zwemmers blijven in hun sportbubbel behalve  :  

- om naar de oproepkamer te gaan 

- om naar de kleedkamer/ wc te gaan na toelating van de afgevaardigde/ corona-

veranwoordelijke.  

 

Official :  

Maken gebruik van de gezamenlijke kleedkamers (dames rechts  & heren links) . De 

juryvergadering zal plaatvinden in de hal van de kleedkamers in het midden. Ten allen tijde 

dienen de officials hun mondmasker te dragen zoals voorgeschreven door de 

coronamaatregelen.  

 

 

3. Wedstrijd  

3.1. Opwarming  

Er worden twee banen voorzien voor SCZ  (baan 1 & 2) en twee banen voorzien voor KVZP 

(baan 4 & 5).   

- voor de duur van de opwarming mogen de zwemmers hun sportbubbel verlaten.  

- de zwemmers gaan gezamenlijk terug naar hun sportbubbel- dus elke zwemmer blijft de hele tijd 

van de opwarming in het water. 

- de coronaverantwoordelijke geeft aan wanneer welke club/baan uit het water mag, en welke weg 

tot aan de sportbubbel kan gevolgd worden. 

 

Baan 3 zal niet worden gebruikt om voldoende afstand te laten tussen de twee sportbubbels.  

 

Oefenen op startblok en keerpunten zijn verboden. Na de oefensessie zal de mogelijkheid 

worden geboden om van zwempak te veranderen. Dit zal ook in groep, per club, gebeuren om 

het kruisen tussen beide bubbel minimaal te houden.  
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3.2. Wedstrijd 

De wedstrijd wordt op 4 banen gezwommen. Hierdoor is baan 5 vrij (vlak naast de 

oproepkamer). De kamprechter en de zwemrechter gebruiken de zwembadkade naast baan 1 

om op en af te lopen. 

 

De afgevaardigde zorgen voor tijdig aanmelden van hun zwemmer in de oproepkamer. Bij het 

verlaten van de sportbubbel houden de zwemmers (13+) hun mondmasker aan tot achter de 

startblok.  

 

Zwemmers begeven zich naar de oproepkamer volgens de gele pijl. Op elk ogenblik laten de 

zwemmers voldoende afstand tussen elkaar, dit wil zeggen 1,5m. Zij blijven in de wachtkamer 

wachten tot er geen zwemmers meer achter de startblok staan en de official aangeeft dat zij 

mogen doorlopen. Zij volgen de bruine pijl volgens het schema. De vorige reeks ligt dan nog 

in het water.  Tegen de muur mogen de zwemmers zich klaarmaken voor de start. Er wordt 

geen gebruik gemaakt van de stoelen achter de startblok die enkel voor de official is. De 

zwemmers proberen het minimum mee te nemen naar de start. Zij nemen een zakje mee naar 

de startplaats om hun mondmasker en eventuele materiaal in te steken. Het zakje wordt tegen de 

muur gelegd - op de grond. Na hun wedstrijd kunnen de zwemmers het zakje komen halen wanneer 

ze het bad verlaten via baan 5 en het circuit volgen naar hun sportbubbel. 
 

Alle zwemmers verlaten het zwembad aan de linkkant van het zwembad (kijkend naar het 

cafetaria). Zij volgen de rode peilen om zich terug naar hun sportbubbel te begeven. Bij het 

beëindigen van de wedstrijd wordt er verwacht dat alle zwemmers onmiddellijk zich terug 

naar de sportbubbel begeven met voldoende afstand tussen zwemmers. Het mondmasker 



Versie 27/09/2020 www.scz.be 6 
 

wordt hierbij terug opgezet voor 13+.  Het verlaten van sportbubbel is NIET toegelaten. Het 

alleen begeven naar de kleedkamers is niet toegelaten.  

 

De startkaarten worden na elke wedstrijd afgehaald (niet na elke reeks) door een medewerker van 

de organiserende club en aan het jurysecretariaat afgegeven. 

 

 

 

 
  

3.3. Trainers  

In het zwembad wordt twee plaatsen voorzien waar de trainers zich moeten begeven.  

 

 

3.4. Einde wedstrijd  

Bij het beëindigen van de wedstrijd mogen de zwemmers geen gebruik maken van de douches 

en dienden zich onmiddellijk  om te kleden. Indien de zwemmers klaar zijn begeven zij zich 

naar buiten en wachten daar op de ander zwemmers / afgevaardigden / ouders. De inkomhal 

van het zwembad zal niet worden gebruikt als wachtzone.  

 

 


