
Toernooireglement  
• Het Snippen Jeugdtoernooi wordt georganiseerd door OZ&PC De Snippen en 

gespeeld in zwembad het Amstelbad in Ouderkerk aan de Amstel. 
• Alle deelnemende verenigingen dienen zich bij aankomst te melden bij de 

toernooileiding bij de ingang van het bad. 
• Er wordt vanuit gegaan dat alle deelnemers zich als gasten gedragen en zich houden 

aan de aanwijzingen die zij krijgen van de toernooileiding. 
• Het gebruik van glas is op het gehele terrein niet toegestaan. 
• Het is niet toegestaan om de naastgelegen voetbalvelden te betreden. 
• Gedurende het toernooi is er een EHBO-post aanwezig. Deze bevindt zich bij de 

ingang van het zwembad. 
• De toernooileiding is niet verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen in het 

zwembad en op het zwembadterrein. 
• De toernooileiding is niet aansprakelijk voor letsel, diefstal of enige andere vorm van 

schade. 
• Iedereen dient vuilnis in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren. 

Vuilniszakken zijn bij de toernooileiding verkrijgbaar. Het zwembadterrein dient na 
afloop weer schoon opgeleverd te worden. 

• Gedurende het gehele toernooi is het voor deelnemers en begeleiders verboden 
drank en/of drugs te gebruiken. Ook is het gehele terrein rookvrij.  

• In geval van ontruiming bevindt zich een BHV verzamelplaats voor de ingang van het 
zwembad op de fietsparkeerplaats. 

• Waar dit reglement niet in voorziet gelden de algemene regels van het zwembad of 
de beslissing van de toernooileiding. 

• Hans & Frietje is geopend voor snacks – ijs en drankjes. 

  



 

Coronaregels 

• Vertoon je klachten: blijf dan thuis. 
• Iedereen dient zich aan de RIVM Coronaregels te houden en dus minimaal 1,5 

afstand te houden.  
• Een team bestaat naast de waterpoloërs/-sters uit maximaal vijf begeleiders, inclusief 

de coach. 
• Deelnemende teams overhandigen bij aankomst een lijst van spelers en begeleiders. 
• Een team plaatst op het veld een partytent waar men tijdens het toernooi dient te 

vertoeven. Ook daar geldt de 1,5 meter richtlijn.  
• Behoudens de deelnemende waterpoloërs/sters is het niet toegestaan om in het 

ondiepe bad te zwemmen. 
• In het zwembad is een looproute aangegeven welke gevolgd dient te worden. 
• Tijdens de wedstrijden is enkel de begeleiding van de dan spelende teams welkom 

langs de badrand, aan de zijde tegenover de jurytafel. Tevens stelt men zich zodanig 
op dat de scheidsrechter ruimschoots de ruimte krijgt om de 1,5m regel te 
waarborgen. 

• De spelers van de volgende wedstrijd melden zich tijdens het tweede partje van  de 
voorgaande wedstrijd aan de rechterzijde van het zwembad. Men mag pas te water 
als de spelers van de vorige wedstrijd het bad hebben verlaten.  

• De begeleiders betreden het zwembad pas als de begeleiding van de voorgaande 
wedstrijd het zwembad heeft verlaten. 

• De spelers verlaten het zwembad na afloop van de wedstrijd aan de ondiepe zijde 
links van de toren. Men volgt hierna de aangegeven looprichting naar het veld. 

• Na afloop van de wedstrijd krijgen de begeleiders de gelegenheid het bad te verlaten 
langs de jurytafel. De toernooileiding zal dit coördineren. U wordt verzocht dit zo snel 
mogelijk te doen zodat de wisselingen weinig tijd in beslag nemen! 

 


