Protocol
Wedstrijd U12 Artistiek Zwemmen,
25/10/2020 Mechelen 12u30-17u00
Algemeen
- Alle clubs verzamelen buiten aan het zwembad. Niemand betreedt de hal.
- de clubverantwoordelijke geeft een seintje aan de daartoe door de organisator
aangestelde verantwoordelijke zodra de club voltallig aanwezig is.
- Deelnemers of coaches die ziek zijn, blijven thuis!
- Elke persoon ouder dan 12j draagt de ganse tijd een mondmasker, zowel in de kleedkamers
als naast het zwembad
- de verantwoordelijke begeleidt de verschillende clubs naar de kleedkamers en duidt hen
een kleedkamer aan.
- de verantwoordelijke dringt erop aan dat de verschillende clubs zoveel mogelijk afstand
houden, zeker ten opzichte van andere clubs.

Specifiek
- Groep 1, gele groep (4 clubs, aantal deelnemers 35 + 2 preswim), Kleedkamers 1,2, 3 en 4
- Aankomst 12:45
- De zwemsters doen hun zwart badpak + witte badmuts aan
- De zwemsters doen hun opwarming in de eigen kleedkamers
- Groep 1 gaat naar zwembad langs de doorgang aan doelgroepenbad
- De clubcoaches nemen alle reservemateriaal mee voor de zwemsters.
- Zwemsters van groep 1 gaan daarna NIET meer naar de kleedkamers tot het
eind van hun deel van de wedstrijd
- INDIEN MOGELIJK zal er een korte opwarming zijn in het water = enkel lengtes
opwarmen.
- Start wedstrijd 13:15 = De preswimmers doen de 4 figuren. Hun scores worden
genoteerd.
- Zwemster 1 start aan Panel 1 (Doorschuiven van 1->4->3->2)
Zwemster 7 start aan Panel 2 (Doorschuiven van 2->1->4->3)
Zwemster 18 start aan Panel 3 (Doorschuiven van 3->2->1->4)
Zwemster 25 start aan Panel 4 (Doorschuiven van 4->3->2->1)
- De verplaatsingen naar de panels gebeuren in groep per club.
- Alle zwemsters blijven aan het zwembad tot het einde van de wedstrijd.
- 14:00 : Einde wedstrijd deel 1 en zwemsters gaan naar hun kleedkamers langs de
doorgang aan wedstrijdbad
- Groep 2, groene groep (2 clubs, aantal deelnemers 33), Kleedkamers 6 en 7
- Aankomst 13u30
- De zwemsters doen hun zwart badpak + witte badmuts aan
- De zwemsters doen hun opwarming in de eigen kleedkamers
- Groep 1 gaat naar zwembad langs de doorgang aan doelgroepenbad
- De clubcoaches nemen alle reservemateriaal mee voor de zwemsters.
- Zwemsters van groep 1 gaan daarna NIET meer naar de kleedkamers tot het

eind van hun deel van de wedstrijd
- INDIEN MOGELIJK zal er een korte opwarming zijn in het water = enkel lengtes
opwarmen.
- Start wedstrijd 14u00
- Zwemster 34 start aan Panel 1 (Doorschuiven van 1->4->3->2)
Zwemster 42 start aan Panel 2 (Doorschuiven van 2->1->4->3)
Zwemster 51 start aan Panel 3 (Doorschuiven van 3->2->1->4)
Zwemster 59 start aan Panel 4 (Doorschuiven van 4->3->2->1)
- De verplaatsingen naar de panels gebeuren in groep per club.
- Alle zwemsters blijven aan het zwembad tot het einde van de wedstrijd.
- 14u45 : Einde wedstrijd deel 2 en zwemsters gaan naar hun kleedkamers langs de
doorgang aan wedstrijdbad
- Groep 3, blauwe groep (2 clubs, aantal deelnemers 33): Kleedkamers 2 & 3
- Aankomst 14u15
- De zwemsters doen hun zwart badpak + witte badmuts aan
- De zwemsters doen hun opwarming in de eigen kleedkamers
- Groep 1 gaat naar zwembad langs de doorgang aan doelgroepenbad
- De clubcoaches nemen alle reservemateriaal mee voor de zwemsters.
- Zwemsters van groep 1 gaan daarna NIET meer naar de kleedkamers tot het
eind van hun deel van de wedstrijd
- INDIEN MOGELIJK zal er een korte opwarming zijn in het water = enkel lengtes
opwarmen.
- Start wedstrijd 14u45
- Zwemster 68 start aan Panel 1 (Doorschuiven van 1->4->3->2)
Zwemster 75 start aan Panel 2 (Doorschuiven van 2->1->4->3)
Zwemster 85 start aan Panel 3 (Doorschuiven van 3->2->1->4)
Zwemster 94 start aan Panel 4 (Doorschuiven van 4->3->2->1)
- De verplaatsingen naar de panels gebeuren in groep per club.
- Alle zwemsters blijven aan het zwembad tot het einde van de wedstrijd.
- 15:30 : Einde wedstrijd deel 2 en zwemsters gaan naar hun kleedkamers langs de
doorgang aan wedstrijdbad
- Groep 4, Rose groep (6 clubs, aantal deelnemers 31): Kleedkamers 4,5, 6, 7 en Individuele
cabines
- Aankomst 15:00
- De zwemsters doen hun zwart badpak + witte badmuts aan
- De zwemsters doen hun opwarming in de eigen kleedkamers
- Groep 1 gaat naar zwembad langs de doorgang aan doelgroepenbad
- De clubcoaches nemen alle reservemateriaal mee voor de zwemsters.
- Zwemsters van groep 1 gaan daarna NIET meer naar de kleedkamers tot het
eind van hun deel van de wedstrijd
- INDIEN MOGELIJK zal er een korte opwarming zijn in het water = enkel lengtes
opwarmen.
- Start wedstrijd 15:30
- Zwemster 102 start aan Panel 1 (Doorschuiven van 1->4->3->2)

Zwemster110 start aan Panel 2 (Doorschuiven van 2->1->4->3)
Zwemster 119 start aan Panel 3 (Doorschuiven van 3->2->1->4)
Zwemster 127 start aan Panel 4 (Doorschuiven van 4->3->2->1)
- De verplaatsingen naar de panels gebeuren in groep per club.
- Alle zwemsters blijven aan het zwembad tot het einde van de wedstrijd.
- 16u15 : Einde wedstrijd deel 4 en zwemsters gaan naar hun kleedkamers langs de
doorgang aan wedstrijdbad
Vertrek groep 4: 16u30
Circulatieplan kleedkamers

Juryvergadering en jurypanels
- Juryvergadering 12u30, verzamelen op het terras van de cafetaria, waarna allen naar het
zwembad gaan.
- De juryleden vergaderen buiten of met voldoende afstand naast het bad bij slecht weer
- Tijdens de wedstrijd dragen de juryleden de ganse tijd een mondmasker
- Tussen de verschillende juryleden wordt een vinyl scherm geplaatst
- Alle juryleden nemen een eigen drinkbus of fles en eigen schrijfgerei mee
- Alle juryleden nemen een eigen scoreboek mee. Er zijn echter wel scoreboeken ter
beschikking.
- Alle juryleden zitten op hun plaats alvorens de zwemsters binnenkomen
- Alle juryleden noteren hun eigen scores op daartoe voorziene documenten met de correcte
startvolgorde
- Alle juryleden laten een foto maken van deze documenten na afloop van de wedstrijd.
- Zwemsters en coaches houden (zoals altijd) minstens 2 meter afstand van de juryleden
Secretariaten
- De secretariaten worden beperkt tot het strikte minimum = 1 persoon
- de secretariaatsmedewerkers dragen een mondmasker
- de tafels worden ontsmet voor en na gebruik
- Alle medewerkers nemen een eigen drinkbus of fles mee
- Alle secretariaatsmedewerkers zitten op hun plaats alvorens de zwemsters binnen komen
- Zwemsters en coaches houden (zoals altijd) minstens 2 meter afstand van de
secretariaatsmedewerkers.
Er is maar 1 persoon die de scores noteert.
Jury 1 leest de scores af.
Er wordt niet gefilmd

