CORONA-DRAAIBOEK FINALE BELGISCH ZOMERCIRCUIT 2021

Inleiding
Het draaiboek voor de organisatie van de finale van het Belgisch Zomercircuit 2021 werd opgesteld rekening houdende met
de richtlijnen die de overheden op 24 juni 2021 verspreid hebben.
De belangrijkste principes blijven daarbij: het houden van 1,5m ‘social distance’, het dragen van een mondmasker, het nemen
van persoonlijke en algemene hygiënische maatregelen, het voorkomen van samenscholingen en de burgerzin van de
zwemmer, coach, official, toeschouwer, enz.
Het is niet langer een verplichting, doch wordt er vanuit de overheid sterk aangeraden om de totale capaciteit van het
zwembad te bepalen door gebruik te maken van de densiteitsregel van 1 persoon per 10m². Het wateroppervlak en de
kades worden daarbij in rekening gebracht.
De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad moeten ten alle tijden opgevolgd worden. Die richtlijnen primeren op alles wat
in dit draaiboek beschreven wordt.

Algemene richtlijnen
Elke aanwezige persoon bij de finale van het Belgisch Zomercircuit 2021 moet onderstaande basisregels volgen. Deze
richtlijnen gelden te allen tijde, ook bij het verplaatsen van- en naar de wedstrijd, bij verblijf op hotel, in het
zwembadcomplex, enz.
Draag een neusmondmasker.

Houd zo veel mogelijk 1,5m afstand van andere aanwezigen.

Was en/of desinfecteer je handen grondig en regelmatig.

Hoest en nies in een zakdoek of in de plooi van je ellenboog.

Schud geen handen, knuffel en zoen niet.

Blijf thuis (of in het hotel) als je Covid-symptomen vertoont.
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Verantwoordelijken
Covid-19 Team
Het Covid-19 team bestaat uit medewerkers van de FFBN en de zwemfed. Het team is verantwoordelijk voor het strikte
verloop van alle maatregelen inzake hygiëne en organisatie. De contactpersoon is Phedra Van Daele
(phedra.vandaele@belswim.be).
(Covid-)afgevaardigde per delegatie (Covid Responsible)
De clubafgevaardigde wordt gezien als de Covid-verantwoordelijke van de club. Deze persoon heeft in principe geen extra
taken maar moet vlot bereikbaar zijn en zal te allen tijde het verbindingspunt vormen tussen de organisatie en zijn of haar
delegatie. Deze persoon zal er ook op toezien dat de leden uit zijn/haar delegatie de Covid-regels strikt naleven.

Communicatie
De FFBN en zwemfed verbinden zich ertoe om het draaiboek met alle richtlijnen betreffende het verloop van de wedstrijd
vooraf te communiceren naar de wedstrijdjury en via protocollen naar alle aanwezigen.

Vóór de wedstrijd
Trainers en afgevaardigden
Per club zal de organisatie een beperkt aantal trainers en/of afgevaardigden toelaten:
• 1 trainer + 1 afgevaardigde per 5 zwemmers

Covid-19-symptomen
Er zal een nultolerantie gelden voor personen die één of meerdere COVID-19- symptomen vertonen. Er wordt dan ook aan
iedereen die symptomen vertoont om thuis te blijven.
Technical Meet
Op woensdag 28 juli zal er om 20.00 uur via Zoom een Technical Meet plaatsvinden waarbij het verloop van de wedstrijd uit
de doeken zal gedaan worden. Elke deelnemende club zal via het officieel e-mailadres een link ontvangen.

Praktisch verloop wedstrijd
Toegang tot het gebouw
Tijdens het wachten voor de deuren van het gebouw houdt men zich aan de 1,5m afstand en is het dragen van een
mondmasker verplicht voor alle personen.
Het betreden van het gebouw gebeurt op de volgende manier:
• officials gebruiken de ingang van de parking.
• zwemmers, trainers en vrijwilligers gebruiken de hoofdingang. Alle aanwezigheden zijn geregistreerd, enkel trainers en

afgevaardigden die een toegangsbewijs hebben, mogen het gebouw betreden. We vragen met aandrang dat andere
personen het gebouw niet betreden.

Bij elke ingang zal er hygiënische handgel beschikbaar zijn en is er een affichering van de Covid-maatregelen.
Binnen het gebouw wordt te allen tijde het mondmasker gedragen, behalve in de volgende omstandigheden:
• voor zwemmers vanaf de start tot na het verlaten van het water;
• voor alle personen die in de tribune neerzitten.
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Plaatsing in het gebouw
De officials kunnen hun kledij wisselen in de daartoe aangeduide cabines. Daarna kunnen zij zich naar de ruimte rond het
klein bad begeven waar er catering voorzien wordt, waarbij enkel voorverpakte voeding verkrijgbaar zal zijn. Elke official zal
er ook flesjes water ter beschikking krijgen voor tijdens de wedstrijd.
De zwemmers en hun begeleiding kunnen plaatsnemen op de voor hen aangeduide plaatsen in de tribunes, waar ze in hun
eigen (sport)bubbel plaats kunnen nemen, rekening houdend met alle nodige maatregelen.
Kade rond het zwembad
De volgende personen worden toegelaten op de kade rond het zwembad:
•
•
•
•
•
•

Zwemmers die uit de oproepkamer komen;
Zwemmers die net hun wedstrijd gezwommen hebben;
Trainers van zwemmers die een wedstrijd afwerken in het desbetreffend dagdeel;
Officials, volgens jurybezetting;
Redders, toezichthouders en een medische verantwoordelijken;
Vrijwilligers binnen de organisatie.

Circulatie
Zwemmers die zich naar de startblokken begeven zullen de zwemmers die net gezwommen hebben niet kruisen. Het gebruik
van emmers met water en opbergbakken aan de startblokken zijn verboden.
Oproepkamers
De trainers/afgevaardigden sturen de zwemmers op tijd naar de eerste oproepkamer. Er zullen drie oproepkamers voorzien
worden: twee ter hoogte van de muur langs het zwembad en één tegen de muur achter de startblokken. Deze zullen duidelijk
aangeduid worden en dit zal gebrieft worden tijdens de ‘technical meeting’.
De afstand van 1,5m zal in de oproepkamers gerespecteerd worden. Om deze afstand te verzekeren zal er markering
aangebracht worden (bordjes, tape, enz.). Stoelen zijn verboden in de oproepzone.
Trainers
We vragen aan trainers om geen feedback te geven op de kade om de vlotte circulatie niet te verstoren.
Officials
Er zullen enkel stoelen voor de officials geplaatst worden. Deze zullen na elk dagdeel ontsmet worden.
Alle officials dragen verplicht een mondmasker en zuivere sportschoenen of slippers. Op blote voeten fungeren is niet
toegestaan.
Dopingcontrole
De kleedkamer waar de dopingcontroles plaats zullen vinden, zal voorzien worden van flesjes water, tafels en stoelen,
evenals ontsmettingsmiddelen.
Alle dopingcontroleurs en vrijwilligers moeten alle anti-COVID-19-voorzorgsmaatregelen respecteren.
Media en fotografen
De media moeten op voorhand een accreditatieaanvraag indienen. Enkel wie over een legitimatiebewijs beschikt, mag het
gebouw betreden.
Er zullen zones aangeduid worden waar mensen van de media, fotografen en zwemmers mogen staan.
De veiligheidsmaatregelen (afstand, mondmasker, verschillende ontsmette micro’s, enz.) moeten steeds nageleefd worden.
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Opwarming
De opwarming in het wedstrijdbad zal maximum één uur in beslag nemen. Het topsportbad zal gedurende de hele duur van
de wedstrijd open zijn. De individuele cabines worden ter beschikking gesteld om zich om te kleden na de opwarming.

Tijdens de wedstrijd
Tussen de reeksen zal er over de hoofden gestart worden, behalve bij rugslag. Wanneer de zwemmers uit het water komen
zullen ze hun materiaal ophalen.
Bij de rugslagreeksen komen de aangekomen zwemmers eerst uit het water, vooraleer de zwemmers van de volgende reeks
in het water worden toegelaten.
De zwemmers worden uit het water gehaald tussen de wedstrijden, naar het voorbeeld van de rugslag.
(Minimum) een redder zal aanwezig zijn gedurende de volledige wedstrijd.
Uitzwemmen kan enkel in het Topsportbad. Ook daar zal één redder aanwezig zijn.
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