Draaiboek organisatie wedstrijden
(Concept)
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Inleiding.
Dit concept draaiboek is bedoeld als leidraad voor het opstellen van een draaiboek voor
de organisatie van zwemwedstrijden zolang er beperkingen gelden vanwege COVID 19.
De praktische invulling gebeurt aan de hand van de plaatselijke omstandigheden en de
aard van de wedstrijd.
We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn, maar kunnen iets over het hoofd
gezien hebben. Heeft u tips of aanvullingen? Deel ze met ons. U kunt uw tips en/of
aanvullingen sturen naar: rzoc.kampioenschappen2@knzboost.nl.
Regelmatig worden de richtlijnen en protocollen bijgesteld. Zorg dat je voor de wedstrijd
op de hoogte bent van de nieuwste versie. Voor alle wedstrijden geldt dat de organisatie
verantwoordelijk is, zowel financieel als voor de uitvoering.

Uitgangspunten:
•
•

•
•

Landelijke richtlijnen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kadercoronamaatregelen
Protocol KNZB
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/open
_water__para_zwemmen/
Protocol crowdmanagement NOC-NSF
https://nocnsf.nl/media/3200/handreiking-crowdmanagement-coronavirus-en-sport.pdf
Richtlijnen/regelgeving lokaal zwembad/exploitant

Inhoud van het draaiboek
Plattegrond van het zwembad
•
•

Afbeelding toevoegen
Verdelen in zones

Zones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zone 1 – Buitenterrein, parkeerplaatsen
Zone 2 – Entree, centrale hal
Zone 3 – Kleedruimtes dames
Zone 4 – Kleedruimtes heren
Zone 5 – Zwemzaal (opdelen in subzones – startzijde, keerpunt, zijkanten)
Zone 6 – Officialruimte
Zone 7 – Tribune (indien apart van zwemzaal)
Zone 8 – Douches
Zone 9 – Toiletten
Zone 10 – Kantine
Zone ….

Omschrijving van de afzonderlijke zones
Per zone de routing aangeven, voorwaarden, beperkingen en dergelijke.
Aangeven waar deelnemers kunnen wachten.
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Doelgroepen
•
•
•

Groep 1 – Deelnemers
Groep 2 – Organisatie
Groep 3 – Publiek

Groep 1
De groep deelnemers wordt in subgroepen onderverdeeld:
Zwemmers:
• Kinderen t/m 12 jaar – hoeven geen afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen
• Jongeren 13 t/m 17 jaar – geen afstand tot elkaar, wel tot volwassenen
• Volwassenen 18 jaar en ouder – 1,5 meter afstand houden
Kader:
• Coaches, ploegleiders e.d. – worden behandeld als 18+

Groep 2
Alle betrokken die nodig zijn voor de organisatie en uitvoering van de wedstrijd.
Worden behandeld als 18+
• Opbouw crew
• Officials
• Speaker
• EHBO
• Fotograaf
• ETW
• Kaartjeslopers
• Voorstarter
• Afbouw crew
• Wedstrijdcoördinator
• Coronacoördinator
• Schoonmakers
• …………………..

Groep 3
• Het (eventuele) aanwezige publiek. Geen onderscheid in leeftijden maken.
• Zijn er minder dan 100 toeschouwers dan geldt: geen reservering en registratie nodig, geen
gezondheidscheck, wel zitplaatsen aanwijzen.
• Worden er meer dan 100 toeschouwers verwacht, dan geldt: registratie, gezondheidscheck en
zitplaatsen aanwijzen.
• Sporters en vrijwilligers die klaar zijn, tellen mee als toeschouwer, tenzij ze de accommodatie
verlaten.
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Stromingen
Per zone zullen de stromingen/bewegingen van de 3 groepen worden beschreven. Ook de overgang
van de ene naar de andere zone komt hierin aan bod. Tevens vermelden welke groep in welke zone
mag komen. Geef per ruimte aan hoeveel mensen er tegelijkertijd in mogen zijn.
Zone 1 – Buitenterrein
• Omschrijven aankomst van de groepen. Parkeren of alleen halen en brengen.
Verzamelen voordat naar binnen wordt gegaan, wachtrij enz.
• Wijze van binnenkomst in zone 2.
Eenrichtingsverkeer, afzettingen om stromen te scheiden.
• …………………...
Zone 2 – Entree
• Looprichtingen, registratie bezoekers, verkoop programma’s enz.
• Eventueel handen laten desinfecteren.
• Voorkom opstoppingen.
• Geef looproutes duidelijk aan.
• ………………………………
Zone 3 – Kleedkamers dames
• Welke leeftijdsgroepen waar? Volwassenen in kleedhokjes. Onder de 18 in kleedruimtes.
• Gebruik en schoonmaak toiletten.
• Gebruik eventuele kluisjes.
• Looproutes aangeven.
• Indien nodig tijdsloten bepalen voor kleedkamergebruik.
• Schoonmaak.
• …………………………..
Zone 4 – Kleedkamers heren
• Indien afwijkend van de inrichting bij de dames apart beschrijven.
Kan anders ook worden samengevoegd.
Zone 5 – Zwemzaal
• Onderverdelen in subzones:
o Juryplatform startzijde
o Juryplatform keerpuntzijde
o Zijkant – startblok 1
o Zijkant – startblok hoogste nummer
o Voorstart
o Zitplekken zwemmers (tot 18 en vanaf 18)
o Coachvakken ( bijvoorbeeld helft aan zijde 1, andere helft aan zijde 2).
Blijven staan en niet bewegen
o Vak voor kamprechters
o Vak voor scheidsrechter en starter
o Plaatsing speaker, tijdeninvoer, ETW, enz.
• Looprichtingen duidelijk aangeven.
• Vooraf duidelijk communiceren met ploegleiders wanneer de zwemmers naar het startplatform
of de voorstart mogen lopen.
• Voorkom opstoppingen.
• Zorg dat voor iedereen duidelijk is wie waar wanneer mag komen.
• Laat de speaker bijsturen indien nodig.
• Ophalen startkaarten regelen. Zorg voor een plek waar de officials de tijd- en
diskwalificatiebriefjes neer kunnen leggen. Denk ook aan de kamprechters.
Kaartjeslopers en officials instrueren.
• Schoonmaak materialen (bijv. trappetjes, statafels na een jurywissel).
• …………………….
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Zone 6 – Officialruimte
• Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden door degenen die bij de
juryvergadering aanwezig moeten zijn, een alternatief bedenken. In overleg met de
scheidsrechter kan de juryvergadering ingekort worden, zodat de officials in 2 groepen
aanwezig kunnen zijn.
• Er kan volstaan worden met minder officials dan we gewend zijn. Zie hiervoor de website van
de KNZB.
• …………………………
Zone 7
•
•
•

– Tribune (indien apart van zwemzaal)
Zorg voor voldoende tussenruimte voor het publiek, wijs de plekken aan.
Looprichtingen aangeven.
………………………….

Zone 8
•
•
•

– Douches
Gebruik en schoonmaak.
Indien nodig tijdsloten bepalen.
…………………………….

Zone 9 – Toiletten
• Gebruik en schoonmaak.
• ………………………..
Zone 10 – Kantine
Indien in eigen beheer:
• Zorg dat bekers en dergelijke door zo min mogelijk mensen worden aangeraakt.
• Voorkom opstoppingen.
• Looproute aangeven.
• Indien de kantine niet in eigen beheer is, afspraken maken met uitbater.
• ……………………………..

Organisatie – tijdlijn
Voorbereiding:
• Nagaan hoeveel deelnemers je kunt ontvangen om te kunnen voldoen aan de algemene
richtlijnen.
• Nagaan hoeveel officials je nodig hebt.
• Stel een of meer coronaverantwoordelijken aan voor overleg vooraf en toezicht tijdens de
wedstrijd.
• De algemene wedstrijdcoördinator is niet tevens coronaverantwoordelijke.
• Overleg intern en met de scheidsrechter over de maatregelen en het verloop van de wedstrijd.
• Overleg met de scheidsrechter hoe de juryvergadering eruit komt te zien.
• Stel deelnemende verenigingen, officials en vrijwilligers op de hoogte van de regels die in het
draaiboek beschreven worden.
• Registratie van de eigen deelnemers, vrijwilligers, evt. publiek.
Vraag de bezoekende verenigingen hetzelfde te doen voor hun coaches, chauffeurs e.d.
• …………………………

Versie 1.0 12-8-2020

4

Beschrijving van de organisatie van de wedstrijd op de dag zelf.
Vanaf badopbouw totdat iedereen de accommodatie verlaten heeft. Looprichtingen, materialen,
schoonmaak, wanneer vindt wat plaats.
• Badopbouw (inclusief aangeven looproutes e.d.)
• Binnenkomst zwemmers
• Omkleden
• Binnenkomst officials
• Binnenkomst eventueel publiek
• Verkoop programma
• Juryvergadering
• Inzwemmen
• Postitie innemen van de officials
• Aanvang wedstrijd
• Pauze
• Medaille uitreiking
• Omkleden
• Badafbouw
• Catering/kantine (wel of niet open)
• …………………

Tot slot:
Er zal telkens een balans gevonden moeten worden tussen de drie groepen, de landelijke richtlijnen
en de procedures van de exploitant.
Te verwachten knelpunten:
• Binnenkomst van grote groepen mensen
• Publiek
• 18+ zwemmers
• Medaille-uitreiking
• Juryplatform startzijde
• Ruimte voor kamprechters
Tips:
-

-

-

-

Leg in de wedstrijdafspraken vast dat de scheidsrechter en/of organisatie de wedstrijd mogen
staken wanneer de veiligheid van de aanwezigen in het geding is.
Laat iedereen voorafgaand aan de wedstrijd actief bij de eigen vereniging melden of hij
gezond is. Vermeld dit ook in de wedstrijdafspraken.
Duidelijk en tijdig communiceren.
Naar verwachting zullen er minder zwemmers/verenigingen aan een wedstrijd deelnemen,
deze zullen dus duurder uitvallen dan voorheen. Houd hier rekening mee.
Het zal voor veel mensen heel veel informatie zijn, Stuur daarom ruim voor de wedstrijd de
afspraken en regels op schrift naar de vrijwilligers van de organisatie, de officials en de
deelnemende verenigingen.
Overleg in een vroeg stadium met de scheidsrechter en de coronaverantwoordelijke.
Hang liever geen uitslagen op, dit veroorzaakt opstoppingen bij zowel zwemmers als publiek.
Overweeg om in plaats hiervan iedere ploeg een eigen exemplaar te geven. Je kunt ook de
wedstrijd in SplashMe zetten. Voor de handleiding zie
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/administratie_sportlink/s
plash_software/splashme/
Verkoop geen programma’s, maar mail het wedstrijdprogramma vooraf naar de deelnemende
verenigingen.
Iedereen die binnen 2 weken na de wedstrijd besmet blijkt te zijn met het coronavirus, dient
contact op te nemen met de wedstrijdorganisatie. Vermeld dit ook in de wedstrijdafspraken.
Via de inschrijvers van de deelnemende verenigingen kunnen de aanwezigen op de hoogte
gebracht worden.
Richt op meer plekken, bij voorbeeld bij de ingang naar de zwemzaal en de uitgang van de
kleedkamers, desinfectietafels in.
De zwemmers blijven tijdens de gehele wedstrijd bij de eigen ploeg zitten, behalve om te
douchen of om te kleden.
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