
   
Corona Wedstrijdprotocol MNC Dordrecht. (versie 12 september 2020) 

Dit protocol is bedoeld voor alle MNC leden die en taken uitvoeren rondom competitiewedstrijden. 
Het beschrijft specifieke aanvullende zaken waar je met de uitvoering van deze taken rekening 
moet houden in verband met Corona. 

Bardiensten 

Na afloop van de wedstrijd heeft elk team 1 bardienst. Je bent dan verantwoordelijk voor het 
naleven van de coronaregels. Zie ook: 

https://www.mncdordrecht.nl/welkom-in-ons-vernieuwde-clubhuis/ 

Tevens help je bezoekende teams met vragen over het protocol. Er zal een stapel afdrukken van 
het wedstrijdprotocol voor bezoekende teams beschikbaar zijn om aan de vertegenwoordiger van 
het team te overhandigen. Aan bezoekende teams wordt gevraagd om zich met 1 
vertegenwoordiger te melden voorafgaand aan hun wedstrijd. 

Baddiensten 

De baddiensten worden uitgevoerd conform het rooster dat aan het begin van het seizoen wordt 
opgesteld en de instructies die via de aanvoerders verspreid zijn. Deze instructies zijn ook te 
vinden via https://www.mncdordrecht.nl/waterpolo/teaminformatie/bad-jurydiensten/ 

De eerste baddienst zorgt er ook voor dat er desinfectiemateriaal aanwezig is bij de jurytafel 
(hoort in de groene bak), en dat er twee emmers beschikbaar zijn bij de reservebanken om deze 
na afloop van de wedstrijden schoon te spoelen (emmers staan bij de juryspullen in de kelder). 

Bij de uitvoering van de baddienst houd je rekening met de 1,5 meter regel: Zorg dat er 2 tafels 
zijn opgesteld, waardoor degene met tablet voldoende afstand kan nemen van de tijdwaarnemer. 
De bediening van de elektronische klok vraagt dat twee personen tegelijk het touchscreen 
gebruiken. Ga ruim uit elkaar zitten, dan is de bediening nog steeds goed te doen. Als 1,5 meter 
niet mogelijk is, dan wordt geadviseerd om achter deze klok een mondkapje (zelf meenemen !) te 
gebruiken.  

De blauwe stoelen die in de zwemzaal aanwezig zijn, kunnen worden gebruikt voor reservebank en 
jurytafel.  

De laatste baddienst zorgt ervoor dat deze stoelen weer op de daartoe bestemde plekken 
worden terug gezet (graag even afspoelen of onderdompelen). Deze plaatsen zijn met kruisen 
aangegeven in de zwemzaal. Ruim ook de emmers en desinfectiemateriaal op met de groene bak 
met juryspullen in de kelder. 

De achterlijnen van de drijvende doelen gaan in de grote gele rolcontainers en worden weer netjes 
teruggezet in de materiaalruimte. 

 


