
Protocol voor wedstrijden Artistiek Zwemmen 
Algemeen: 
Voor de wedstrijd 

 Bij aankomst aan het zwembad verzamelen alle groepen zich buiten aan het 
complex. NIEMAND komt binnen in de hal van het zwembad. 

 De verschillende clubs worden in grpepen verdeeld. Aan die groepen zal een 
aankomst-uur worden meegedeeld. Ze respecteren hun moment om te 
verzamelen. Er is een half uur tussen de aankomst van elke groep. 

 De Clubverantwoordelijke van elke club geeft door aan de organisator zodra 
iedereen van hun club aanwezig is 

 ENKEL de sporters en 2 coaches per club gaan naar de kleedkamers 

 De clubs gaan op teken van de organisator club per club naar binnen.  

 De organisator geeft aan welke kleedkamer ze hebben en hoe die te bereiken 

 Mondmasker is verplicht voor iedereen >12j die het gebouw betreedt 
 

Na de wedstrijd: 
Indien een van de deelnemers aan een van de wedstrijden laat weten dat er een 
besmsetting was met het Corona virus, is de clubverantwoordelijke verplicht om dit te 
melden aan de Belgische Sportcommissie én aan de KBZB 
 
Protocol voor wedstrijden Art Zw 12&U en 15&U _ figurenwedstrijd 
Volwassenen:  

 geen publiek.  

  juryleden (Max 20 personen) En secretariaatsmedewerkers (Max 2 per tafel 
voor elk jurypanel) dragen een mondmasker. Als het weer het toestaat, gaat 
de vergadering van clubverantwoordelijken en juryleden buiten door. Enkel bij 
slecht weer gaat de vergadering binnen door met inachtneming van voldoende 
fysieke afstand. 

 Er wordt geen eten noch drinken voorzien voor helpers en juryleden 

 elk neemt een eigen fles water, eigen stylo, eigen juryboek mee. Zij die er nog 
geen hebben, verwittigen de organisatie op voorhand. 

 Er worden Maximum 2 coaches + 1 begeleider  per club aan de rand van het 
bad toegestaan. Coaches en begeleider dragen verplicht een mondmasker. 

 Juryleden en secretariaatsmedewerkers gebruiken de individuele cabines 

 Indien mogelijk voorziet de organiserende club plexi schermen die tussen de 
juryleden geplaatst kunnen worden. 
 
 

Deelnemers: 

 Toegang tot de  kleedkamers wordt beperkt zodat er maar 1 club tegelijk 
binnen is in elke cabine. Er wordt afstand gehouden tussen de 
verschillende clubs. 

 Enkel Coaches en zwemmers mogen binnen in de kleedkamers. Geen 
ouders! 

 iedereen ouder dan 12 jaar draagt een mondmasker bij elke verplaatsing 

 Indien toestemming is van de zwembaduitbater, mogen individuele cabines 
gebruikt worden. Kledij mag er blijven hangen. Geen zwemzakken naast 
het zwembad. 



 Elke club krijgt een vaste plaats toegewezen in de zwembadhal. Ze blijven 
daar behalve op momenten dat hun zwemsters voor een jurypanel moeten 
komen. 

 Opwarmen en inzwemmen gebeurt In groepen van maximaal 50 
zwemmers in duidelijk afgebakende delen van het zwembad 
er wordt ten alle tijde afstand gehouden tussen de clubs.  

 Tijdens de wedstrijd gaat niemand naar de kleedkamers. (Coaches 
voorzien reservemateriaal om mee te nemen naar de rand van het 
zwembad) 

 de verschillende clubs komen club per club voor de jurypanels. De Club 
bubbel wordt de ganse tijd behouden. 

 Vaste wandelpaden zullen doorgegeven en gevolgd worden 

 Voor, tijdens en na de wedstrijd Kan niet gedoucht worden.  

 er worden geen scores genoteerd door coaches Of zwemsters (Gezien de 
routine wedstrijd niet op dezelfde dag doorgaat, is dat Niet nodig)  

 Geen teamvoorstelling met alle deelnemers. Enkel 2 zwemsters van elke 
club worden toegelaten. 

 Podium: alle deelnemers op het podium dragen een mondmasker. ook hier 
wordt afstand gehouden tussen de verschillende clubs 

 
 
Compétition juniors/ seniors/ masters et routine U12 et U15 
  

 Toegang tot de  kleedkamers wordt beperkt zodat er maar 1 club tegelijk 
binnen is in elke cabine. Er wordt afstand gehouden tussen de 
verschillende clubs. 

 elke deelnemer >12j draagt een mondmasker bij elke verplaatsing 
(behalve bij het opstappen voor de start van de routine ;-)) 

 Enkel Coaches en zwemmers mogen binnen in de kleedkamers. Geen 
ouders! 

 individuele cabines mogen gebruikt worden. Kledij mag er blijven hangen. 
Geen zwemzakken naast het zwembad. 

 Juryleden en secretariaatsmedewerkers gebruiken individuele 
kleedkamers om zich om te kleden 

 Tijdens de wedstrijd gaat niemand naar de kleedkamers. (Coaches 
voorzien reservemateriaal om mee te nemen naar de rand van het 
zwembad) 

 Vaste wandelpaden zullen doorgegeven en gevolgd worden 

 Voor, tijdens en na de wedstrijd Kan niet gedoucht worden.  

 Opwarming: Maximum 4 clubs tegelijk in het water bij de opwarming indien 
er 8 banen zijn. Maximum 3 clubs indien er 6 banen zijn. 

 De startvolgorde zal op voorhand gekend zijn. In de start-zone worden 
enkel de deelnemers aan de volgende routine toegelaten. De anderen 
wachten in de hun toegewezen ‘club-zone’in aanwezigheid van hun coach. 

 Routine wedstrijden worden gezwommen met badmuts. Geen gelatine 
noch make-up. 

 Er is geen voorstelling van de deelnemende ploegen.  



 Medaille uitreiking: alle deelnemers die op het podium staan dragen een 
masker. De afstand tussen de clubs blijft behouden. 
 

 


