Richtlijnen en Corona maatregelen tijdens het Paco zwemfeest &
400m criterium.
Wedstrijd - draaiboek
Zowel zaterdag 9 als zondag 10 oktober 2021 wordt er GEEN publiek toegelaten in het zwembad tijdens de
wedstrijd zodanig dat alle aanwezige clubs genoeg plaats hebben met de 1.5m afstand in gedachten en we
genoeg plaats kunnen vrijmaken voor officials, trainers en medewerkers van ZTZ.
Het cafétaria zal open zijn, maar daar zijn de plaatsen beperkt, we hopen nog op goed weer zodanig dat het
publiek ook op het terras kan plaatsnemen, het terras is deels overdekt.
Mondmaskers zijn niet meer verplicht in gans de accommodatie van het Tielts zwembad, maar iedereen mag
voor zijn eigen veiligheid een mondmasker dragen.
Er zal handgel voorzien zijn om de handen te ontsmetten bij het binnenkomen van het zwembad. Ook bij de
ingang van het cafetaria is handgel voorzien.
Probeer ALTIJD voldoende (1,5m) afstand te houden.
Om de Social Distancing zo goed mogelijk na te leven, mogen er nergens bedjes, matjes of stoeltjes geplaatst
worden.

ONTVANGST CLUBS
Er wordt gevraagd aan de clubs om zoveel mogelijk gegroepeerd binnen te komen, dus in hun eigen
sportbubbel. Iedere club zal een plaats toegewezen krijgen in het zwembad, de kleedcabines of in de vestiaire.
Afgevaardigden en trainers krijgen een bandje die steeds moet gedragen worden.
Dus enkel de afgevaardigden, trainers, officials en medewerkers van ZTZ hebben toegang tot het zwembad.
Andere personen zullen de toegang tot het zwembad geweigerd worden en kunnen zich in cafetaria begeven.
De afgevaardigden blijven zoveel mogelijk bij de zwemmers.

INZWEMMEN
Er zijn geen beperkingen meer tijdens het inzwemmen.

OFFICIALS
Er worden stoelen voorzien aan start- en keerpuntzijde voor de officials.

WEDSTRIJD
Er wordt geen medaille-uitreiking georganiseerd, de medailles kunnen persoonlijk door de zwemmer afgehaald
worden aan het jurysecretariaat nadat de uitslag van de wedstrijd beschikbaar is. (zal worden uitgehangen in de
inkom van het zwembad)

Medewerkers van ZTZ zullen toezien op het naleven van deze richtlijnen, volg altijd hun instructies op a.u.b.
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