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Checklist Kamprechter in Corona tijd (seizoen 2021-2022) 

Sinds 01/09/2021 zijn er geen beperkende maatregelen meer op het beoefenen van sportactiviteiten.  

Alle sportactiviteiten kunnen dus op de normale manier georganiseerd worden. 

Hieronder nog een samenvatting van een aantal stappen die we voorlopig nog wensen te behouden.   

1. Acties in de dagen voor de wedstrijd   

 
1.1. Na afsluiten inschrijvingen 

Te ontvangen documenten van de wedstrijdorganisatie 

o Startlijsten zwemmers, jurylijsten, lijst medewerkers. 

o Indien er meer dan 200 personen pubiek (500 vanaf 1/10/2021) zijn toegelaten moet de 

organiserende club ook laten weten aan welke voorwaarden ze dit zal doen (Covid Safe 

Ticket of CERM/CIRM). 

Te doen 
o Jury samenstellen : beperken tot een minimale bezetting blijft aangeraden. 
o Check programma: 

▪ Geschatte tijdsduur 

▪ Check, indien aanwezigheid van  buitenlandse club: ‘kleur’ van afkomstzone. 

Wie vanuit een onveilige zone komt, moet voldoen aan de eisen van 

buitenlandse zaken (tenzij na voorziene quarantaine), tenzij de persoon een 

expliciete goedkeuring heeft ontvangen van de bevoegde minister in functie 

van het uitoefenen van profsport, topsport, in het kader van de voorziene 

uitzondering voor quarantaine prof-/topsporters. 

 

1.2. 7 dagen voor wedstrijd 
- Controle van het definitieve programma; 

- K ontvangt de naam/email  van de coronaverantwoordelijke van de organiserende club. 

2. De dag van de wedstrijd 

2.1. Voor start inzwemmen 
De kamprechter komt tijdig toe voor de start van het inzwemmen om voldoende tijd te hebben 
alles te bespreken : contact en overleg met coronaverantwoordelijke  (deze dient dus ook tijdig 
aanwezig te zijn, indien geen coronaverantwoordelijke aanwezig, gaat wedstrijd niet door): 
o Coronaverantwoordelijke dient net als redders, medische dienst, trainer-afgevaardigde de 

controlelijst te tekenen.  Check coronabijscholing redders en medische dienst;  

o Corona proof- juryvergadering waarbij social distance houden mogelijk is;   

o Eventueel zoom-juryvergadering avond te voren, gevolgd door de dag van de wedstrijd 

check van aanwezigheden en een chronotest. 

 

2.2. Wedstrijd 

- Elektronisch startsignaal:  kamprechter/starter in bezit van elektronisch fluitje. 

- Voor lange afstand: TO in bezit van bel of elektronisch fluitje, 1 keerpuntrechter/baan, 

keerpuntborden ontsmet. 
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- Bij gebruik van de backstroke device (BSD) plaatst de official de BSD op “0”, de zwemmer 

voorziet de stand van de startpositie van de BSD. De official moet daarom aansluitend zijn 

handen kunnen ontsmetten met handgel. 

- K heeft ten allen tijden het recht om zwemmers, officials, trainers… met symptomen die 

wijzen op corona (zichtbare koorts, hoesten…) te laten verwijderen uit de 

zweminfrastructuur of de wedstrijd stil te leggen bij anomalieën en inbreuken tegen corona.  

Het is echter de coronaverantwoordelijke van de organiserende club die volledig 

verantwoordelijk is en blijft voor ALLES WAT MET CORONA te maken heeft. 

3. NA de wedstrijd 

- De organiserende club houdt de lijst van de officials die werkelijk gefungeerd 14 dagen ter 
beschikking, moest er een corona-besmetting gemeld worden, dienen de andere officials zo 
snel mogelijk ingelicht worden. 

- Eventuele opmerkingen i.v.m. corona-inbreuken worden gemeld op het wedstrijdverslag. 


