Toegang tot Wezenberg ’s ochtends:

2
3

1

Ingang 1 (via parking): AZV, STA, TSZ, TRUST, ZORO, IKZ, BZK
Ingang 2 (hoofdingang): HZA, DBT, ZCK,ALZV, CNSW, KZK, ZOLA + Officials
Ingang 3 (Zij ingang): BRABO, SCZ, ZS,ZVL,AZK, ZGEEL,KST,BEST

De teams melden zich aan op volgende tijdstippen.

Eens alle teams binnen zijn, zullen laatkomers of trainers/officials voor de namiddag sessie enkel
toegelaten worden via de hoofdingang. (Ingang 2)

Locatie clubs in Wezenberg:
-

In de zwemhal

o
o
o
o
o

-

ZN: aan linkse draaipoort richting groepskleedkamers
STZC: Rechter gedeelte van de hoofdingang, waar normaal de uitslagen hangen
AZV: aan rechtse draaipoort richting groepskleedkamers + ruimte onder trap redders
STA, TSZ, TRUST, ZORO: rond het instructiebad
BZK en IKZ met 1 zwemmer beide op banken aan de zijkant

In de tribunes (en ruimte achter tribunes)

o
o
o
o

AZK, KST, HZA, ZCK, CNSW bovenste deel van hoofdtribune. Stoeltjes + gang
(helemaal boven)
ZGEEL, BEST,DBT,ALZV,KZK,ZOLA: onderste deel van hoofdtribune + ruimte achter
tribune
BRABO: onderste deel van kleine tribune + ruimte achter de tribune
SCZ, ZS, ZVL: bovenste deel van kleine tribune. Stoeltjes + ruimte bovenaan

Inzwemmen en loszwemmen:

-

-

TSB = TopSportBad
WSB = Wedstrijdbad
Inzwemmen:
o Ochtendsessie: 7u30 – 8u25
o Namiddagsessie: 13u00 – 13u55
o Geen tijdsloten of vaste baan toewijzing, wel vast bad
o Er wordt door gezwommen, niet aan de kant blijven hangen
o Zowel TSB als WSB kan worden gebruikt voor het inzwemmen
o TSB: BRABO,ZGEEL,AZK,ZVL,ZN
o WSB:
▪ ALZV,AZV,BZK,BEST,CNSW,DBT,HZA,IKZ,KST,KZK,SCZ,STA,STZC,TSZ,
▪ TRUST,ZCK,ZOLA,ZORO,ZS
Loszwemmen:
o Enkel TSB

Loszwemmen of spelen in het instructiebad is niet toegelaten.

Oproepkamer

-

-

Oproepkamer begint aan de gang naar het Topsportbad.
De huidige reeks zal geprojecteerd worden op de muur.
Zwemmers houden hun mondmasker op tot aan de startblokken.
In oproepzone 3 steken ze hun kledij in een zak, dus nog enkel zwemkledij en schoeisel en
mondmasker.
Verlaten van het zwembad langs beide zijde
o Ingeval van 50m reeksen, via zijde van de tribune rechtstreeks naar de startzijde
gaan (gele pijlen) zonder te stoppen bij de trainer.
Mondmasker opnieuw opzetten, spullen nemen en opnieuw begeven naar zone van club of
TSB om uit te zwemmen.
Trainerszone naast bad is geen ruimte om feedback te geven.

