
Praktische afspraken PK dag 3 te Genk 
 
 
 
Hallo, 
 
 

De wedstrijd gaat door en publiek is toegelaten !!! 
 
Specifieke aandachtspunten omwille van de covid-situatie zijn in het blauw en onderlijnd aangegeven 
Deze kunnen de komende dagen/uren nog wijzigen, afhankelijk van beslissingen van hogerhand. 
 
 
 
1. UURREGELING 
 
Voormiddag: 
- Inzwemmen: meisjes van 8h tot 08h25 
- Inzwemmen: jongens van 8h30 tot 8h55 
- Start wedstrijd : 9h 
 
Namiddag: 
- Inzwemmen: jongens van 13h tot 13h25 
- Inzwemmen: meisjes en 10-jarigen van 13h30 tot 13h55 
- Start wedstrijd : 14h 
 
 
 
2. INKOM+ TRIBUNE 
- € 10 voor de volledige dag, € 5 halve dag 
- Er zijn aan de inkom geen programma’s beschikbaar 
- Toegang tot de tribune: via trap voorbij de balie 
- Mondmasker verplicht in het zwembadgebouw, vanaf binnenkomst tot terug buitengaan. 
- Onze tribune is heel ruim, je kan veilig komen supporteren. Het is wel aangeraden “bubbelgewijs” 
toch aandacht te hebben voor de afstandsregels. 
 
 
3. CAFETARIA 
- Open voor de supporters, mits betaling inkom 
- In de cafetaria geldt horeca-reglementering 
 
 
4. KLEEDKAMERS 
- Groepskleedkamers achteraan gelijkvloers 
- Groepskleedkamers in de kelder 
- De namen van de clubs hangen aan de deuren (in de kelder meisjes links, jongens rechts) 
 
 
5. ZWEMMERS+ TRAINERS 
- Bij het binnenkomen wordt er per club naar binnen gegaan. Binnengaan moet sowieso met 
mondmasker. Over het eventueel verder verplicht dragen van een mondmasker volgen we de nog te 
verkrijgen info van de overheden en federatie. Die info volgt normaliter later in de week. 
- Er is weinig ruimte voor bedjes/stoeltjes. Deze kunnen eventueel in de kleedkamers opgesteld 
worden, maar niet in de zwemhal, ook niet op de tribune. 
- In de enveloppes zitten gratis inkombandjes voor de trainers en afgevaardigden. Wens je te wisselen 
van trainer/afgevaardigde na de middag, kom dan even langs de inkom/kassa om dit te regelen. 



 
6. ZWEMBAD 
- Er is een verzamelzone kant tribune waar de zwemmers per baannummer en per reeks verzamelen 
voor ze naar de start van hun wedstrijd gaan. 
- De plaatsen van de verschillende teams worden aangegeven worden in de zwemhal 
- Communicatie over eventueel gebruik van mondmasker volgt indien nodig. Zonder tegenbericht is er 
geen mondmasker verplicht tussen kleedkamer en zwemhal. 
- Er mogen geen grote tassen meegenomen worden in de zwemhal. Een klein tasje is wel toegelaten, 
voor het opbergen van bril, badmuts, evt mondmasker, …  
- Er is geen verplichte circulatie meer in de zwemhal en van zwemhal naar kleedkamer 
- Zwemmers die hun wedstrijd gezwommen hebben mogen na hun wedstrijd tot bij hun trainer gaan, 
maar gaan dan zo snel mogelijk naar de plaats die hun club toegewezen kreeg. 
 
 
7. OFFICIALS 
- Aanmelden ten laatste 8h15 / 13h15 
- Juryvergadering om 8h30 / 13h30 in het Atrium (zaal in de inkom linksachteraan) 
- Kom bij voorkeur in je officialkledij aan (maar neem ander schoeisel mee voor rond het zwembad) 
mocht je je toch willen omkleden: met een stuk van 1 Eur kan je een locker gebruiken. 
- officials die ganse dag komen, krijgen een belegd broodje. Dit kan opgegeten worden in het Atrium 
 
 
 
 
 
 
Met sportieve groeten en tot zaterdag 
 
Namens Bestuur GZVN 
Jurgen Huys 
 


