
Coronamaatregelen voor Paco - wedstrijd AZK op 30/01/2022. 

Bij de organisatie van deze wedstrijd zal AZK de richtlijnen volgend van de Zwemfed en Sport 
Vlaanderen (Covid maatregelen - update 10/01 | Vlaamse zwemfederatie).  

Dit betekent dat volgende maatregelen van toepassing zullen zijn: 

- Er wordt GEEN PUBLIEK toegelaten in het zwembad, ook niet als begeleider van een 
minderjarige. 

- De cafetaria is geopend, hier gelden de regels van de horeca. De inkom is langs de 
achterzijde van het zwembad.  
 

- Algemene regels: 
o Als je je niet goed voelt of je bent ziek, dan blijf je thuis. 
o Handen ontsmetten bij binnenkomst zwembad.  
o Sleffers en/of proper schoeisel is verplicht in het zwembad. 
o Mondmaskerplicht voor iedereen (ouder dan 6 jaar) in het hele gebouw.  

� Het mondmasker mag enkel af achter de startblokken. Na het zwemmen, 
mondmasker zo snel mogelijk ter opzetten.  

� Neem een zakje mee zodat je het mondmasker kan opbergen en neerleggen 
bij de startblok.  

o Covid Safe Ticket verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar. Dit wordt gecontroleerd aan 
de inkom. 

o Medewerkers, officials en trainers dragen het mondmasker gedurende de hele 
wedstrijd. Enkel om te drinken of een hapje te eten mag het afgezet worden.  

o De afgevaardigden van de clubs zien zelf toe op het correct toepassen van 
bovenstaande regels. 

 
- De clubs worden in het zwembad binnengelaten langs de nooddeur aan de kleedkamers (aan 

zijde parking: deur aan het ijzeren trapje). Clubs wachten tot ze worden afgeroepen om 
binnen te komen. Omkleden in de individuele kleedkamers, kleren in locker steken of 
meenemen naar de zitplaats.  

o 8u10: AZK 
o 8u25: ZIK 
o 8u35: KZ en HOZT 
o 8u45: ZS 
o 8u55: KAZSC en ZVL 

 
- Zitplaatsen clubs: 

o AZK: gang kleedkamers 
o HOZT: rechts klein bad 
o KAZSC: links klein bad 
o ZIK: kleedkamer 1 
o KZ: kleedkamer 2 
o ZS: kleedkamer 3 
o ZVL: kleedkamer 4 

 
 
 



- Inzwemmen: 
o 8u30 – 8u50: AZK 
o 8u50 – 9u10: ZIK baan 1 en 2, HOZT baan 3, KZ baan 4 
o 9u10 – 9u30: ZS baan 1 en 2, ZVL baan 3, KAZSC baan 4 

 
- Er wordt een trainerszone voorzien aan de zijde van de cafetaria. Per club wordt er plaats 

voorzien voor 2 trainers. Gelieve deze zones te respecteren. Het is niet de bedoeling dat de 
zwemmers op deze plaatsen blijven staan na hun wedstrijd.  

- De uitslag van de wedstrijd wordt uitgehangen in het zwembad voor de zwemmers en 
trainers. Deze zal na de wedstrijd ook terug te vinden zijn op onze website: www.arvicola.be.   

 

Gelieve bovenstaande informatie aan de zwemmers, officials, trainers en afgevaardigden te laten 
weten, zodat er geen discussie ontstaat aan de ingang van het zwembad of tijdens de wedstrijd.  

We hopen er een leuke wedstrijd van te maken! 

 


