
  TRAININGEN
 MASTERS en TRAININGSGROEP           

DE TRAININGEN:  - Er liggen maximaal 15 zwemmers per keer in het water
 - Er liggen maxmaal 3 zwemmers per baan (baanindeling staat op de lijst)
 - Er wordt vanuit het ondiepe gestart (er mag ingehaald worden)
 - Als de opdracht klaar is, stop je in het ondiepe en maak ruimte voor de volgende

zwemmer. Daarna de afstand  behouden (1,5m)
Dus je gaat NIET naast elkaar liggen tegen de kant aan. HOUD AFSTAND !!!!!

 - De trainer staat NIET boven de zwemmers
 - Kom vlak voor de training naar het zwembad (ga niet kletsen in de hal)
 - Houd ook in de kleedruimtes voldoende afstand.
 - Ga zo snel mogelijk na de training naar buiten.

 - De zwemmers wordt gevraagd zich vooraf te melden als ze komen trainen.
Dit wordt met de trainingscoordinator van de M&T geregeld. 
Je kunt dus  NIET zomaar komen om te trainen.

ALGEMENE REGELS:  - Blijft thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts

 - Blijft thuis als iemand in jouw huishouden koorst heeft (vanaf 38°C)
en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.

 - Hoest en/of nies in de elleboog.
 - De zwemmers trekken thuis hun zwemkleding aan, hierdoor hoeven we de 

kleedkamer alleen maar te gebruiken voor vertrekkende zwemmers.
 - Er wordt niet gedouched in het zwembad.
 - Houd 1,5m afstand
 - Ga thuis naar het toilet

 - Bij misdragingen wordt de zwemmer aangesproken en bij 3 overtredingen
 is de zwemmer niet meer welkom op de trainingen zolang de 
coronamaatregelen van kracht zijn.

 - Mochten de zwemmers de maatregelen niets vinden, dan wordt hun 
verzocht thuis te blijven. 

BIJ ALLES WAT NIET DIRECT MET HET GEVEN VAN TRAINING TE MAKEN HEEFT HOUDEN WE ONS AAN
DE VOLGENDE REGELS. HOUD DE ROUTERING AAN, NIET DOUCHEN, 1,5m AFSTAND HOUDEN BUITEN HET BAD.

REGELS TOT AAN DE ZOMERVAKANTIE
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