Corona Wedstrijdprotocol MNC Dordrecht (versie 23 september 2020)
Dit protocol is bedoeld voor alle MNC leden die betrokken zijn bij competitiewedstrijden. Dit protocol bevat de
uitwerking van het wedstrijdprotocol van de KNZB:

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_water
basketbal/
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit protocol, neem dan contact op met de corona
coördinator van MNC Dordrecht: corona@mncdordrecht.nl
Algemeen
Bij klachten blijf je thuis. Je houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Neem hygiënevoorschriften in acht.
Thuiswedstrijden van ploegen van MNC Dordrecht
Wij vragen alle sporters om thuis reeds hun badkleding aan te trekken. De teams zijn niet eerder dan een half
uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. Volg de aangegeven routes!
Op

https://www.mncdordrecht.nl/coronavirus/ is deze informatie terug te vinden.

Tijdens de wedstrijd
Tijdens de wedstrijden wordt rekening gehouden met de laatste versie van het KNZB-wedstrijdprotocol: 1,5
meter afstand op de kant, ook tijdens de rust en time-outs. Bij time outs blijft de ploeg en staf binnen de eigen 5
meter (dus niet bij de middellijn). Een coach mag pas staan in de aanval als de scheidsrechter buiten het 6
meter gebied is. De scheidsrechter kan een waarschuwing of zelfs rode kaart geven als spelers zich niet aan de
afstandsregels houden (deze rode kaart wordt gezien als een zwaar vergrijp waarvoor 3 tot 6 wedstrijden
schorsing staat).
Voor het wisselen tussen periode 2 en 3 geldt: De thuisploeg gaat kort de doucheruimte in, en de bezoekende
ploeg kan wisselen. Het is natuurlijk ook mogelijk om als ploeg via het water naar de andere kant te gaan.
Belangrijk is dat er rekening gehouden wordt met elkaar en scheidsrechters.
Na de wedstrijd
Na afloop van de wedstrijd verlaten de teams zo snel mogelijk het bad volgens de aangegeven route, voordat de
volgende wedstrijd begint, om zo niet onnodig elkaar te hinderen bij het passeren.
Bezoekers
Bezoekers van wedstrijden registreren zich eerst in het MNC clubhuis of bij de ingang van de tribune na scannen
van de QR code en invullen van de vragen. Ze houden op de tribune 1,5 meter afstand tot elkaar (3 stoelen leeg
houden tussen de bezoekers).
Uitwedstrijden
Als je met mensen uit een ander huishouden in dezelfde auto naar de wedstrijd reist, zet dan (als je ouder bent
dan 12 jaar) een mondkapje op tijdens de autorit.
Per accommodatie gelden eigen regels. Raadpleeg deze regels, ofwel via de KNZB app (onder ‘locatie’ bij je
wedstrijd) of via de site van de club of accommodatie. Meld je bij binnenkomst in de accommodatie bij de corona
contactpersoon voor verdere instructies. Volg deze op.
De KNZB heeft bepaald dat er per bezoekende ploeg maximaal 7 personen publiek aanwezig kunnen zijn. Dit kan
per accommodatie verschillen (en kan ook minder zijn). Reken er niet op dat publiek automatisch wordt
toegelaten.

