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Protocol voor bezoekende ploegen en scheidsrechters 

Dit protocol is bedoeld voor de bezoekende ploegen en scheidsrechters van de waterpolowedstrijden van 
MNC Dordrecht in de Sportboulevard Dordrecht. Lees dit protocol goed door en volg de aanwijzingen op. 
Mochten er opmerkingen of suggesties zijn naar aanleiding van dit protocol, neem dan contact op met de 
corona coördinator van MNC Dordrecht: corona@mncdordrecht.nl 

Voorbereiding 

Wij vragen alle sporters om thuis hun badkleding aan te trekken. De scheidsrechters en een 
vertegenwoordiger van het team melden zich in de zwemzaal.  

Route naar de zwemzaal 

Volg de route vanuit de hal richting de zwemzaal zoals vanaf ingang aangegeven. Straatschoenen 
worden uitgetrokken voordat je op de ‘witte’ tegels komt. In de hal is desinfectiemiddel beschikbaar. 
Alleen sporters, begeleiders en teamofficials mogen in de zwemzaal. Toeschouwers nemen plaats op de 
tribune, waarbij 1,5 meter afstand wordt gehouden.  

De looproute in de accommodatie en in de zwemzaal is in bijgaande tekeningen weergegeven. De blauwe 
pijlen geven de route naar de zwemzaal. De oranje pijlen tonen de route terug naar de centrale hal. 
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Warming up 

De bezoekende ploeg kan haar warming up houden in de zwemzaal op de aangegeven locatie in de 
tekening, en kan inzwemmen in het deel achter het wedstrijddoel onder de klok als de voorgaande 
wedstrijd nog bezig is.  

Alleen bij twee (E pupillen) wedstrijden tegelijk: De bezoekende ploeg houdt haar warming up aan de 
kopse kanten. De MNC teams hebben hun warming up aan de N3 zijde naast het bad (zie afbeelding). 

Wedstrijd 

Voor, tijdens en na 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. Voor het wisselen 
tussen periode 2 en 3. De spelers wisselen via het water. De coaches passeren elkaar bij de 
doucheruimte. Er zijn emmers aanwezig om de stoelen schoon te spoelen (onderdompelen werkt ook). 

Na de wedstrijd 

Na afloop van de wedstrijd verlaten de teams de zwemzaal volgens de aangegeven route, voordat de 
volgende wedstrijd begint. Omkleden kan in de kleedcabines (1 persoons). De groepskleedkamers zijn 
gesloten. Daarna volgt u de aangegeven route naar de centrale hal.  

MNC Clubhuis 

Het clubhuis van MNC is geopend, waar met de geldende coronaregels rekening gehouden wordt.  

  


