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CORONA COORDINATOR
• Per wedstrijd is een Corona-coördinator aanwezig in de zwemzaal.
• 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 speaker, de teammanager van de
thuisploeg o.i.d.).
• De Corona-coördinator is herkenbaar voor iedereen (gekleurd hesje
aan).
• Bij aankomst in het zwembad meldt de scheidsrechter zich bij de
Corona coördinator.
• De partner van de scheidsrechter is altijd welkom en krijgt een plek
• Indien er geen coördinator aanwezig is – wordt de wedstrijd niet
gespeeld.
• Het ontvangstprotocol zoals we dat kennen is aangepast om de
Corona-maatregelen te kunnen waarborgen.
• Instructie hieromtrent wordt door de thuisvereniging gegeven.
• Houdt hier dus rekening mee!
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VOOR DE WEDSTRIJD


De Corona-coördinator geeft instructie van de Coronamaatregelen in die accommodatie.



Hij/zij wijst de weg naar de kleedkamer & welke route je dient te
lopen om vanuit de kleedkamer naar de zwemzaal te komen.



In de zwemzaal is eveneens duidelijk waar je je spullen kan
laten en hoe de looproutes zijn.



Maak in overleg met de Corona-coördinator afspraken over de
warming up (tijd en ruimte).

JURYTAFEL
• Voor de officials achter de jurytafel gelden de 1½ meter-norm, er is
geen sprake van ontheffing in het kader van sportbeoefening.
• Een officialplaats kan worden afgeschermd met bijvoorbeeld plastic
wanden.
• De juryleden kleden zich zoveel mogelijk thuis om.
• De te gebruiken materialen, tablet, klok, 30 seconden, pen, fluit &
vlaggen worden bij wisseling van officials gedesinfecteerd.
• Desinfectiemiddel is aanwezig bij de jurytafel.
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TRAINERS - COACHES
• Voor hen geldt ook de 1½-norm, er is geen sprake van ontheffing in
het kader van sportbeoefening.
• De zitplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het
speelveld – met de 1½-norm t.o.v. de spelersbank.
• De zitplaatsen van de assistent-coach & teammanager zijn volgens
de 1½-norm t.o.v. elkaar, de coach & de spelersbank.
• Indien deze opstelling niet mogelijk is – wordt de wedstrijd niet
gespeeld.

SPORTERS
• Tijdens rustmomenten, time out – voorbespreking dient de 1½-norm
in acht te worden genomen.
• Alleen tijdens de feitelijke sportbeoefening is spelcontact toegestaan.
• Voor volwassenen (> 18 jaar) op de spelersbank wordt de 1½-norm
aangehouden.
• Voor de spelersbank wordt toegestaan gebruik te maken van de
ruimte achter het speelveld tot max. 2 meter. Dit is alleen van
toepassing als de accommodatie geen andere mogelijkheid heeft om
de spelersbank anders te plaatsen volgens de 1½- norm.
• Indien deze opstelling niet mogelijk is – wordt de wedstrijd niet
gespeeld.
• Bij de spelersbank staan minimaal 2 emmers/gieters gevuld met
chloorwater uit het zwembad, om te gebruiken voor het
desinfecteren van de spelersbank.
• De sporters verlaten na de wedstrijd de accommodatie.
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DE WEDSTRIJD
Voorstellen & 1½ meter-norm
• Bij wisselen van speelhelften moet rekening gehouden worden met
de 1½ meternorm.
• De looproute en organisatie kan in ieder zwembad verschillen!
• De Corona-coördinator heeft de scheidsrechter en de bezoekende
ploeg hierover voor de wedstrijd duidelijk geïnformeerd.

CONTROLE SPELERS
• Schudt geen handen!
• De controle van de spelerspassen vindt plaats via je eigen mobiele
telefoon en op gepaste afstand.
• Nagels worden gecontroleerd – zonder aanraken van spelers.

GEDRAG TIJDENS DE WEDSTRIJD
• Het vieren van een doelpunt kan alleen plaats vinden door een
individu met gepaste afstand (1½ meter) en anders niet - Sanctie niet
naleven: direct rood.
• Het uitvoeren van een wissel vindt plaats met inachtneming van de
1½ meter-norm – de verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.
• Voor het publiek is geforceerd stemgebruik (schreeuwen, zingen of
spreekkoren) is niet toegestaan - Sanctie & procedure :
• 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.
COVID-19 / Corona Coordinator EZ&PC
september 2020

ELSTER ZWEM- EN POLOCLUB - ELST (GLD)
OPGERICHT 21 SEPTEMBER 1950 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 29 OKTOBER 1963 NR 68

• 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.
• De coach is bevoegd mee te lopen tot de 6-meter lijn.
• Hij mag echter pas de positie bij zijn bank verlaten – als de
scheidsrechter het 6- meter gebied uit is.
• In de verdediging blijft de coach zitten, waarbij hij/zij de 1½ meternorm in acht neemt.
• De assistent-coach en teammanager blijven te allen tijde volgens de
1½ meter-norm op de bank zitten.
• Sanctie niet naleven: direct rood
• Bij een time out en wisselen van spelers is het toegestaan om op te
staan – altijd met inachtneming van de 1½ meter-norm.
• Bij een time out is de beweegruimte beperkt tot de eigen 5meterlijn. Dit ter bescherming van de scheidsrechter – die staat bij
een time out bij de middenlijn.
• Tijdens de rustmomenten, time out (in en buiten het water),
warming up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de
feitelijke wedstrijd moet de 1½ meter-norm in acht worden
genomen door coach, overige begeleiding en sporters.
• Indien, een coach – assistent-coach – teammanager of wisselspeler
op de bank zich niet houdt aan de 1½ meter-norm geldt het
volgende:
• De scheidsrechters legt de wedstrijd direct stil.
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• Hij/zij toont de rode kaart aan de betreffende
speler(s)/coach/assistentcoach/teammanager.
• Degene(n) die de rode kaart hebben gekregen worden verzocht – via
de vastgestelde looproutes – de zwemzaal te verlaten.
• Het spel kan, na het vertrek van de betreffende persoon/personen,
uit de zwemzaal worden hervat.
• Indien men niet voornemens is de zwemzaal te verlaten – wordt de
wedstrijd gestaakt.
• 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:
• Speler spuugt bewust in het gezicht van zijn tegenstander.
• Speler komt uit het water en houdt zich niet aan 1½ meter-norm.
• Hiervoor geldt dus – direct rood.

COVID-19 / Corona Coordinator EZ&PC
september 2020

ELSTER ZWEM- EN POLOCLUB - ELST (GLD)
OPGERICHT 21 SEPTEMBER 1950 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 29 OKTOBER 1963 NR 68

NA DE WEDSTRIJD

• Na de wedstrijd verlaat iedereen volgens de aangewezen looproutes
de zwemzaal.
• We schudden geen handen – en houden ons aan de 1½ meter-norm.
• De scheidsrechter kleedt zich om in de aangewezen kleedruimte.
• Er is na de wedstrijd een aparte tafel voor een consumptie
(drankje/broodje).
• Verlaat de accommodatie na consumptie.
• Normale procedure na het geven van een rode kaart geldt.
• De tuchtcommissie zal deze rode kaarten zwaarder bestraffen.
• Zij bestempelen dergelijk gedrag als “met opzet toebrengen van
ernstig letsel”.

Voor een overzicht en rooster welke personen deze functie vervullen zie
bijlage:

“CORONA COORDINATOR ROOSTER”
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