
 

 
TÜRKİYE SUTOPU FEDERASYONU 

TURKISH WATER POLO FEDERATION 

 
 

Adres     :Söğütözü Mah.2178 Cadde Söğüt İş Merkezi No:2/4  Çankaya/ANKARA                 
Telefon  : (0 312) 311 47 92 Faks : (0 312) 311 47 83                                                                          
Web       : www.sutopu.gov.tr - e-posta: turksutopu@hotmail.com  

 

SUTOPU FEDERASYONU 
TESİSLERDE, ANTRENMANLARDA VE MÜSABAKALARDA ALINACAK GENEL ÖNLEMLER 

 

 
GİRİŞ  
Aşağıda belirtilen hususlar takımların antrenman ve maç dönemlerinde alınacak tedbirlerdir. Deplasmanlı liglerde yer 
alan takımlar ve bütün alt yaş kategorileri antrenman kurallarına uymak zorundadırlar. Kullanılan tesisler okullar 
veya Gençlik ve Spor Bakanlığının tesisleri ise federasyon bu kuralların uygulanması için il müdürlükleri ve tesis 
yönetimi ile koordineli çalışır. Alınan kararlarda Sağlık Bakanlığının güncellemeleri dikkate alınır. Deplasmanlı liglerde 
havuz yönetiminin sorumluluğu ev sahibi takımlara aittir. Alt yaş kategorilerinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
SUTOPU Federasyonu ve il müdürlükleri sorumluluğu ve gözetiminde kurallar uygulanır.  
 
HAZIRLIK DÖNEMİ VE MÜSABAKALARIN OYNANDIĞI DÖNEM  
Hazırlık Dönemi kendi içerisinde 3 Aşamadan oluşmaktadır.  
AŞAMA 1: Antrenmanlara Hazırlık - İzolasyon  
AŞAMA 2: Bireysel ve Grup Antrenmanları  
AŞAMA 3: Takım Antrenmanları 
 
 HAZIRLIK DÖNEMİNİN TEMEL AMAÇLARI  
1. Herkes için dezenfekte bir tesis (antrenman ve çalışma) ortamı sağlamak 
2. Oyuncuları Müsabaka Dönemine kadar optimal sağlık ve fiziksel seviyeye ulaştırabilmek  
3. Oyuncuların ve çalışanların psiko-sosyal yönetimini doğru ve sağlıklı şekilde sürdürebilmek 
4. Oyuncuların ve çalışanların ailelerini korumak Tüm bu Aşamaler ile ilgili bilgileri içeren dijital bir kitapçık oluşturup 
oyuncu, departmanlar ve kulüp çalışanlarına online bir platform üzerinden dağıtmak fayda sağlayacaktır. Aynı şekilde 
tesis içerisindeki alanlarda Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirici afiş ve posterleri bulundurulmalıdır.  
 
ÇALIŞMALARIN BAŞLAMASI- HAZIRLIK VE MÜSABAKA DÖNEMİ TEST UYGULAMALARI  
Tesislerde sınırlı sayıda çalışan ile bireysel ve grup antrenmanları.  
Tesislerde veya kamp alanlarında takım antrenmanları resmi veya hazırlık müsabakalarının başlaması ve devamı.  
Takıma ve çalışanlara uygulanacak COVID-19 Tarama Testleri hazırlık Aşamasini başında başlar ve Müsabaka Dönemi 
boyunca devam eder.  
 
İLETİŞİM VE KOORDİNASYON  
 
İDARİ DİREKTÖR: 
Tüm takımlar Federasyon ve devlet kurumları (bakanlıklar, sağlık kurumları vb) ile düzenli iletişimi sağlayacak bir 
yetkili belirlemelidir. Bu kişiler oyuncular ve diğer çalışanlar ile yakın temasta olmayacak kişiler arasından 
seçilmelidir. Ana görevi bahsi geçen kurumlardan gelecek güncel haberleri ve konjonktürü sürekli takip etmek, 
gerekli durumlarda iletişim kurarak teyit almak, kulübün belirlenen protokole uygun hareket etmesini sağlamak ve 
ilgili kurumlara rapor vermektir.  
 
İDARİ MENAJER: 
Tüm takımlar oyuncu, teknik ekip ve destek ekipleri ile temasta olması gerekecek bir ana bir de yedek idari yetkili 
belirlemelidir. Bu kişinin görevi kulüp içerisindeki iletişimi ve koordinasyonu sağlamak, kulübün bu protokole uygun 
hareket etmesini sağlamak rapor vermek olacaktır.  
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SAĞLIK EKİBİ:  
Sağlık ekibi veya Medikal Departman Sorumlusu tüm bu süreçte en önemli görevlerden birisini üstlenmektedir. Asli 
görevleri dışında takım doktoru, İdari Menajer ile sürekli iletişimde kalarak herkesin bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve bu 
bağlamda belirlenen protokollere uygun hareket etmesini sağlamanın yanında, semptom takipleri, tarama testleri ve 
şüpheli vaka organizasyonlarının hatasız yürütülmesini temin etmelidir. Takım doktoru ayrıca, Federasyon Sağlık 
Kurulu ile de düzenli görüşmeler yapmalı ve bilgi akışını sağlamalıdır.  
 
DESTEK EKİPLERİ:  
Takım destek ekiplerinin yer aldığı her bölüm kendi içerisinde bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. Bu kişiler kendi 
bölümlerinin önerilere uygun hareket etmesini sağlamalı ve denetlemelidir. Bunun yanında bu kişiler bölümler arası 
koordinasyonun sağlanması için Tesis Müdürü ile sürekli iletişimde kalmalıdır. Tesis Müdürü ayrıca tesislerin, kamp 
alanlarının ve takım ulaşımında kullanılacak araçların hijyen ve temizliğinden de sorumlu olacaktır. Tesis Müdürü, 
ilgili tüm alanların ve araçların dezenfeksiyon ve temizlik süreçlerini organize etmeli, temizlik çalışanları ile iletişimde 
kalarak, sürecin düzenli kontrolünü sağlamalı ve İdari Direktör ile bilgi paylaşımı yapmalıdır.  
 
AYRICA;  
Bunların dışında, gerekli durumlarda oyuncu ve çalışanların aileleri ile iletişimin sağlanabilmesi için ayrı bir yetkili 
daha belirlemek faydalı olacaktır. Bu kişilerin görevi olası kötü senaryolarda oyuncu ve çalışan ile iletişimin 
sağlanamamasına karşılık kulübün alacağı aksiyonların başarılı şekilde sürdürülebilmesi için aileler ile düzenli iletişimi 
sağlamak, ailelerin kaygı, endişelerini gidermek, bilgi taleplerini karşılamak ve İdari Menajere rapor vermektir. 
 
TESİS YÖNETİMİ  
Tesis Yönetimi, genel olarak oyunculara, ekiplere ve kulüp çalışanlarına sağlıklı, dezenfekte ve güvenli bir ortam 
sağlama sürecini kapsamaktadır. Tesis Müdürleri veya Tesis Yöneticileri bu süreçten sorumludurlar. Bu sürecin doğru 
yürütülebilmesi için İdari Direktöre düzenli rapor verilmelidir. Güvenlik ve temizlik organizasyonları sosyal mesafe ve 
hijyen kurallarına uyarak, kulüp çalışanlarının ve destek ekiplerinin işlerini aksatmayacak, antrenman süreçlerini 
etkilemeyecek şekilde kurgulanmalı ve hayata geçirilmelidir. Tüm organizasyonlar öncesinde herkes 
bilgilendirilmelidir. Tüm temizlik elemanları maske, eldiven ve sosyal mesafe kuralları konusunda denetlenmelidir. 
Temizlik elemanları ayrıca her temas ve kullanım sonrası eldivenlerini uygun koşullarda ve dezenfekte ederek 
değiştirmelidir. Tüm çalışanlar ve oyuncular el hijyenlerine dikkat etmeli ve sürekli bilgilendirilmelidir.  
 
TESİS YÖNETİMİ SÜRECİ AŞAĞIDAKİ MADDELER ALTINDA DETAYLANDIRILACAKTIR 
 
1. Güvenlik  
2. Soyunma Odaları  
3. Havuz  
4. Fitness Salonu  
5. Medikal Alanlar  
6. Malzeme Odaları  
7. Ofis Alanları  
8. Ortak Alanlar  
9. Konaklama Alanları  
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1) GÜVENLİK  
Hazırlık Dönemi ve Müsabaka Dönemlerinde tesis güvenliği sorumluluğu Tesis Müdürünün ve Güvenlik 
bölümünün yetkilisindedir. Bu sorumluluktan ana kasıt, şüpheli vakaların veya  riski barındıran malzemelerin 
tesise giriş çıkışlarının kontrolü ile güvenlik elemanlarının enfeksiyon riskinin minimize edilmesidir. Bu Süreçte 
Yapılması Gerekenler Ve Öneriler Aşağıda Sıralanmıştır.  

a) Minimal eleman ile maksimal güvenliğin sağlanması  
b) Tüm elemanların maske ile görev yapmasının sağlanması, düzenli el hijyenine dikkat edilmesi  
c) Oyuncu, ekip ve çalışanların günlük aktivite ve organizasyon bilgileri ile isim listelerinin takip edilmesi  
d) Bu bilgi ve listelerin dışında kimsenin tesise alınmaması  
e) Önceden bilgisi iletilen ve idari onay verilen kişi ve malzemelerin dışında tüm girişlerin engellenmesi  
f) Antrenman sahası etrafına idari onay dışında hiç kimsenin alınmaması  
g) Tesis girişinde izole bir bekleme alanı / havuzu oluşturulması  
h) Bu havuzun sosyal mesafe kurallarına göre organize edilmesi  
i) Tesise maskesiz kimsenin alınmaması (oyuncu, ekip ve çalışan dahil )  
j) Herkesin giriş öncesi el antiseptiği kullanmasının sağlanması  
k) Güvenlik masasında ve diğer alanlarda sosyal mesafenin korunması  
l) Güvenlik masasında ve tesis girişlerinde el antiseptiklerinin bulundurulması  
m) Gerekli durumlarda, Takım Doktoru onayı ve koordinasyonunda tesise girişine onay verilen kişilerin 

vücut ısısı ölçümlerini yapmak, şikayetlerini sorgulamak ve Takım Doktoruna raporlamak  
***Yüzey ve malzeme teması gereken durumlarda eldiven kullanılabilir. Ancak eldiven kullanımı ile ilgili bilinmesi 
gereken en önemli husus, eldivenlerin tek seferlik kullanılmasıdır. Eldiven her kullanım sonrası değiştirilmeli, 
değiştirilmeden önce el antiseptiği ile yıkanıp çıkarılmalı ve tesis içerisinde bulundurulacak Tıbbi Atık kutularına 
atılmalıdır. Bu kullanım şekli tüm çalışanlar için geçerlidir.  
 

2) SOYUNMA_ODALARI 
Tesis Yönetimi sürecinde en önemli alanlarından birisi olan Soyunma Odalarının hijyen ve temizliği Tesis 
Müdürünün sorumluğu altında olacaktır. Aynı şekilde, bu odalara giriş çıkışı olan Malzeme Departmanı çalışanları 
da bu sorumluluğun bir parçasını alacaklardır. İki grup sürekli iletişim içerisinde kalacak ve oyuncuların soyunma 
odasındaki riskini minimize edeceklerdir. Bu alanla ilgili öneri ve alınması gereken tedbirler aşağıdaki şekildedir.  

a) Soyunma odalarının her kullanım (tek kişi dahi olsa) sonrası temizlenmesi ve havalandırılması  
b) Soyunma odasına maskesiz giriş çıkışların yasaklanması  
c) Soyunma odasına girecek temizlik ve malzeme ekibi çalışanlarının eldiven kullanması da önerilir  
d) Soyunma odasında riski barındıran malzeme sayısının azaltılması  
e) Soyunma odasında düzenli kullanılmayan ancak temas edilen malzemelerin günlük temizlenmesi  
f) Soyunma odasındaki oturma düzeninin aralarda en az 2 metre olacak şekilde revize edilmesi  
g) Mümkünse soyunma odası sayısının arttırılması  
h) Soyunma odalarındaki ortak içecek dolaplarının kaldırılması  
i) Her soyunma odasında el antiseptiği bulundurulması  
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3) ANTRENMAN SAHASI – HAVUZ ALANI 
Antrenman sahası ile ilgili öneriler ve alınabilecek tedbirler aşağıda belirtilmiştir.  

a) Antrenman sahasına (Havuz) giriş ve çıkış sırasında maske zorunluluğu olmalıdır  
b) Antrenman sırasında Sağlık Ekibi ve Malzeme Departmanı çalışanlarının eldivenli olması önerilir  
c) Havuza giriş ve çıkış sırasında el antiseptiği kullanılmalıdır 
d) Havuzda içerisinde minimal çalışan bulundurulacaktır  
e) Havuz çevresinde İdari Direktör ve İdari Menajerin onayı dışında kimse bulunmayacaktır  
f) Havuz çevresinde minimal güvenlik ekibi ile saha dışı güvenlik sağlanacaktır  
g) Havuz  içerisinde bulunabilen diğer oda / depolar günlük düzenli temizlenecektir  
h) Antrenmanı izleyen kişiler ile saha içindeki oyuncular ve çalışanlar temas etmeyecektir  
i) Antrenmanı izleyen kişiler saha içerisinde kesinlikle girmeyecektir  
j) Havuz içerisinde her oyuncu için kendi ekipmanını (havlu, mat, lastik vb) organize edecektir. 
k) Tesis ve havuz içerisindeki çalışan ve oyuncu arasındaki etkileşim sosyal mesafe ve hijyen kurallarına 

göre yapılacaktır  
l) Tesis girişinde kesinlikle her antrenman öncesi ateş ölçümü yapılmalıdır. 
m) Mümkünse sporcular tesise güvenlik kontrolünde, kayıt ve isim listesi ile alınmalıdır 
n) Havuz etrafında ortak kullanımı gerektiren (su sebili, ayak tahtası, kondisyon ekipmanları, havlu, bardak, 

sağlık ekipmanları… vs) ekipman ve araçlar bulundurulmamalıdır. 
o) Grupların antrenman saatleri arasında en az 1 saat ara bırakılmalıdır. 
p) Bu 1 saat içerisinde tesis, gerekli önlemler alınarak çalıştırılan temizlik çalışanları tarafından 

temizlenmelidir. 
q) Antrenman öncesinde veya sonrasında soyunma odaları kullanılmamalı, sporcular havuz kenarında 

sosyal mesafeyi koruyarak soyunup giyinmeliler. 
r) Antrenman sonrasında mümkünse duş alınmamalıdır, şayet alınacaksa sporcular tek tek duş almalılardır. 
s) Tribünlere kesinlikle izleyici alınmamalıdır. 
t) Kapalı havuzlarda havalandırma çalıştırılmaması, şayet çalıştırılacaksa ise üretici firmaya danışarak 

yapılması gereklidir. 
u) Tüm tesis antrenman saatleri dışında havalandırılarak temizlenmelidir. 
v) Havuz suyu klor miktarı açık havuzlarda en az 2.5 ppm, kapalı havuzlarda en az 1.5 ppm olmalıdır. 
w) Kronik hastalığı olan sporcular kesinlikle antrenmanlara katılmamalıdır. 
x) Kurallar yazılı hale getirilerek tüm tesise herkesin göreceği şekilde asılmalıdır. 
y) Tüm formlar, giriş çıkış çizelgeleri, ateş ölçüm cetvelleri ve diğer gerekli evraklar kulüpler tarafından 

hazırlanmalı ve arşivlenmelidir. 
 

4) FİTNESS SALONU  
Bu süreçteki Fitness salonu yönetimi oldukça önemlidir. Bu sorumluluk öncelikle Tesis Müdüründe; sonrasında 
Atletik Performans Departmanı ve Medikal Departmandadır. Oyuncuların konu hakkında detaylı bilgilendirilmesi 
gerektiği de unutulmamalıdır. Fitness Salonu İle İlgili Öneriler Ve Alınması Gereken Tedbirler Aşağıda 
Sıralanmıştır.  

a) Tüm bu süreç boyunca fitness salonu kullanımı olabildiğince minimize edilmelidir.  
b) Fitness salonuna maskesiz ve eldivensiz giriş yasaklanmalıdır  
c) Salonlarda el antiseptiği bulundurulacaktır  
d) Her grup kullanımı sonrası temizlik ekipleri salonu dezenfekte edecektir  
e) Salonun gün boyunca düzenli ve hijyenik şekilde havalanması sağlanacaktır  
f) Hazırlık Dönemi (HD) Aşama 2’de aynı anda maksimum 3 kişi olacak şekilde kullanımı önerilir  
g) Aynı anda maksimum 5 kişi olacak şekilde kullanımı önerilir  
h) Bu 5 kişiden maksimum bir tanesi destek ekibinden olabilecektir  
i) Bu kişiler aralarında sosyal mesafeyi (2 metre) koruyarak çalışabileceklerdir  
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j) Tüm çalışma sürecinde herkesin havlusu ayrı olacak ve herkes havlusunu yanında taşıyacaktır  
k) Her aktivite sonrası herkesin kullandığı ekipmanı antiseptik ile temizlemesi de önerilmektedir  
l) Fitness salonu kullanımı sıra ve liste bazlı kullanılmalı ve kullanım takvimi ilgili kişilerle paylaşılmalıdır.  

 
5) MEDİKAL ALANLAR  

Medikal Alanlar, fizyoterapi odaları, doktor muayene odaları ve masaj odalarını kapsamaktadır. Bu alanlar birebir 
yoğun temas riskinin olduğu alanlardır ve bu alanların yönetimi öncelikle Medikal Departmanda, sonrasında da 
Tesis Müdüründedir. Oyuncular bu anlamda sürekli bilgilendirilmelidir. Medikal Alanlar İle İlgili Öneriler Ve 
Alınması Gereken Tedbirler Aşağıda Açıklanmıştır.  

a) Bu alanlar ana kullanım amacı dışında kullanılmayacaktır  
b) Bu süreçte bu alanların kullanımı olabildiğince minimize edilmeye çalışılmalıdır  
c) Bu alanlarda maske ve eldivensiz bulunmak yasaklanmalıdır  
d) Doktorlar, fizyoterapist ve masörler odalar içerisinde sürekli maske takmalıdırlar  
e) Her temas sonrası eldiven ve maskeler değiştirilmelidir  
f) Eldivensiz süreçlerde tüm medikal ekip çalışanları el hijyenlerine çok dikkat etmelidir  
g) Doktorlar, fizyoterapist ve masörler aktiviteyi mümkün kılıyorsa eldiven kullanmalıdırlar  
h) Her temas, muayene, tedavi ve masaj sonrası oda havalandırılacak ve temizlenecektir  
i) Doktor odasında tüm süreç boyunca aynı anda maksimum 2 kişi (bir doktor bir oyuncu) bulunabilecektir  
j) Fizyoterapi odasında aynı anda maksimum 2 kişi (bir fizyoterapist bir oyuncu) olacaktır  
k) Masaj odasında aynı anda maksimum 2 kişi (bir masör bir oyuncu) olacaktır  
l) Odalardaki yatak koruyucular ve bezler her oyuncu sonrası değiştirilecektir  
m) Her odada en az 1 el antiseptiği olacaktır  

 
6) MALZEME ODALARI 

Malzeme Odaları hem malzemelerin dağıtımının yapıldığı hem de malzemelerin yıkandığı yıkama odalarını 
kapsamaktadır. Eğer mümkünse tesisteki diğer malzemelerin yıkandığı alanlardan ayrılmalıdır. Malzeme 
Odalarının Yönetim sorumluluğu öncelikle Malzeme Departmanı sonrasında da Tesis Müdürünün olmalıdır ve 
her iki grup sürekli iletişim içinde olmalıdır. Malzeme odasına günlük giriş çıkışı sadece bir kişinin yapması da 
oldukça önemlidir. Malzeme Odaları İle İlgili Öneriler Ve Alınması Gereken Tedbirler Aşağıda Sıralanmıştır.  

a) Malzeme odalarına maskesiz ve eldivensiz giriş önerilmemektedir  
b) Tüm malzeme çalışanları el hijyenlerine dikkat etmeli ve ellerini düzenli olarak yıkamalıdır  
c) Her kullanım sonrası antrenman malzemeleri temizlenmelidir  
d) Her günün sonunda odalar temizlenmeli, havalandırılmalı, kirli malzeme kutuları dezenfekte edilmelidir  
e) Her odada 1 adet el antiseptiği olmalıdır  

 
 

7) ORTAK ALANLAR  
Ortak Alanlar tesisteki bekleme havuzları, koridorlar, asansörler, dinlenme ve tv havuzları, duşlar ve tuvaletleri 
kapsamaktadır. Bu alanların sorumluluğu öncelikle Tesis Müdürü’nde olup; bireysel sorumluluk da bir o kadar 
önemlidir. Bu anlamda tesis içerisindeki herkesin ve idari onay ile tesise girebilecek tüm ziyaretçilerin konu 
hakkında bilgilendirilmesi ve gözlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda güvenlik elemanlarına tesis güvenlik 
kameralarından her alanın (duş ve tuvaletler dışında) takip edilmesi görevi verilmesi de faydalı olacaktır.  
İlgili Alanlar Hakkındaki Öneriler Ve Alınacak Tedbirler Aşağıda Sıralanmıştır.  

a) Tüm alanlarda (duş hariç) maskesiz dolaşmak ve bulunmak yasaklanmalıdır  
b) Ortak alan kullanımları sırasında el hijyeni (düzenli yıkama vb.) kurallarına uyulması gerekmektedir  
c) Tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır  
d) Asansörler aralarında 2 metre mesafe bulunacak şekilde aynı anda maksimum 2 kişi ile kullanılmalıdır  
e) Asansör zeminleri alanı 2’ye ayıracak şekilde işaretlenmelidir  
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f) Ortak dinlenme ve tv havuzları kişiler arasında en az 3 metre olacak şekilde kullanılabilir  
g) Tuvalet ve duş kullanımlarında sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekmektedir  
h) Her alanda (asansörler dahil) el antiseptiği bulundurulmalıdır  
i) Her alan kullanıma açık olduğu günlerde saat başı temizlenmeli ve gün sonunda dezenfekte edilmelidir  
j) Tüm alanlar gün içerisinde en az 2 kere havalandırılmalıdır  
k) Gerekmedikçe alanlar arasındaki kapılar açık tutulacaktır  

 
8) OFİS ALANLARI  

Ofis Alanlarından kasıt tesis içerisindeki teknik ekip, medya, muhasebe, idari yetkililer ve yönetici çalışma ofisleri 
ile tüm toplantı salonlarıdır. Tüm süreç içerisinde bu alanlarda minimal sayıda kişi bulundurulması daha sağlıklı 
olacaktır. Mümkün ise her ofiste (teknik ekip ofisleri dışında) aynı anda maksimum bir kişi bulunacak şekilde ve 
gün aşırı değişim ile çalışma imkanı yaratılması günlük sirkülasyonu azaltmak noktasında fayda sağlayacaktır. Bu 
alanların sorumluluğu öncelikle bireysel olup sonrasında Tesis Müdürü’nün olmalıdır. İlgili Alanlar Hakkında 
Öneriler Ve Alınması Gereken Tedbirler Aşağıda Açıklanmıştır.  

a) Tüm alanlara maskesiz giriş yasaklanmalıdır. Her alanda el antiseptiği bulundurulmalıdır  
b) Tüm ofis çalışanlarının el hijyenlerine dikkat etmesi gerekmektedir  
c) Sık yüzey temasında bulunacak ofis çalışanları kuralına uygun şekilde eldiven kullanabilir  
d) Toplantı havuzları tüm süreç boyunca acil gereksinimler dışında kullanılmamalıdır  
e) Kullanılması gereken zamanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır  
f) Kullanılan her masa ve ofis ekipmanı kullanım sonrası ofis çalışanı tarafından dezenfekte edilmelidir  
g) Ofis çalışma mesaisi bittikten sonra tüm ofis alanları temizlik ekipleri tarafından temizlenmelidir  
h) Tüm ofis alanları her gün en az iki kere (mesai öncesi ve sonrası) havalandırılmalıdır  
i) Tüm ofis çalışanları ilgili departman sorumlularına günlük şüpheli semptomlarını bildirmelidir  

 
9) KONAKLAMA ALANLARI  

Konaklama alanları, tesislerde özellikle oyuncu, teknik ve destek ekipleri için ayrılan yatılı odaları kapsamaktadır. 
Bu alanların sorumluluğu öncelikle kullanan kişilerde daha sonra da Tesis Müdürü’ndedir. İmkan varsa öncelikle 
alınacak en sağlıklı önlem, Aşama 2 ve Aşama 3 antrenman süreçlerinde tüm oyuncu, teknik ekip ve destek 
ekiplerinin tesiste kamp ortamı içerisinde izole kalması ve odalarda birer kişi konaklayacak şekilde organizasyon 
yapılması olacaktır. Ancak Tüm Koşullarda, İlgili Alanlar İçin Öneriler Ve Alınması Gereken Tedbirler Aşağıdaki 
Şekilde Olmalıdır.  

a) Her odada aynı anda maksimum 1 kişinin bulunması ve konaklaması önerilir  
b) Her odada aynı anda maksimum 2 kişi, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak konaklayabilir  
c) 2 kişi aynı odada konaklama yapıyor ise maske ve ayrı malzeme (havlu vb) kullanımı şarttır  
d) Konaklayan kişilerin el hijyeni ve yıkama kurallarına uyması gerekmektedir  
e) 2 kişi aynı odada konaklama yapıyor ise banyo alanında aynı anda tek kişi bulunmalıdır  
f) Mümkün ise konaklayan kişilerin gün içerisinde odaya giriş çıkış sayısı en aza indirilmelidir  
g) Mümkün ise konaklayan kişilerin tesis dışına çıkış sayısı en aza indirilmelidir ve kısıtlanmalıdır  
h) Kişilere soyunma veya temizlik için ortak alanlar yerine kendilerine ait odalarını kullanmaları önerilir  
i) Her oda günde en az 2 defa havalandırılmalıdır  
j) Temizlik görevlileri ile konaklayanlar (odayı kullananlar) temastan kaçınmalıdır  
k) Oda kullanılıyor ancak konaklama yapılmıyor ise oda her gün sabah ve akşam temizlenmelidir  
l) Sürekli konaklanan odalar haftada en az 2 kere dezenfekte edilmelidir  
m) Odalara konaklayan kişi ve temizlik görevlileri (günde en fazla 1 defa) dışında giriş yasaklanmalıdır  
n) Odalarda ve konaklama alanı koridorlarında en az 1’er adet el antiseptiği bulundurulmalıdır  
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TARAMA TESTLERİ YÖNETİMİ 1 
Tarama Testleri oyuncuların, ekiplerin, çalışanların ve ailelerinin korunabilmesinde, sonuçta da global pandemi 
yönetiminin başarılı şekilde sürdürülebilmesinde en kritik rollerden birisini üstlenmektedir. Bu testlerin 
yönetimini İdari Direktör ve Takım Doktoru birlikte yapmalıdır. Bu testlerin başlangıç tarihi zaman çizelgesinde 
belirtilmiş olup, bu sürecin başlatılabilmesi için İdari Direktörün tüm testlerin Sağlık Bakanlığı veya Sağlık 
Bakanlığı’nın onay verdiği kurumlar tarafından yürütülebilmesi adına gerekli görüşmeleri, planlamaları ve 
anlaşmaları yapması gerekmektedir. Bu altyapı hazırlandıktan sonra takvim ve uygulamalar konusunda 
Federasyon Sağlık Kurulu ile iletişim ve koordinasyon sağlanmalı; veri gizliliği sağlanarak süreç birlikte 
yönetilmelidir.  

a) Tüm oyuncu, ekip ve kulüp çalışanları Hazırlık Döneminde en az 4 kere PCR testine girmiş olmalıdır  
b) İlk zorunlu PCR testi Aşama 1’in sonunda, Aşama 2 başlamadan 1 gün önce yapılmalıdır  
c) İkinci zorunlu PCR testi Aşama 2’nin sonunda, Aşama 3 başlamadan 2 gün önce yapılmalıdır  
d) Üçüncü zorunlu PCR testi Aşama 3’ün tam ortasında yapılmalıdır  
e) Dördüncü zorunlu PCR testi Aşama 3’ün sonunda, ilk müsabakadan 2 gün önce yapılmalıdır  
f) Kampa girecek oyuncular ve kadro son testin sonucuna göre belirlenmelidir  
g) Opsiyonel PCR testlerinin Aşama 3 süresince 5-7 günde bir uygulanması önerilir  
h) Opsiyonel antikor testleri Aşama 1 ve Aşama 2 sonları ile Aşama 3 ortasında kullanılabilir  
i) Antikor testleri, gerekli durumlarda her müsabaka öncesi yapılacak PCR testleri ile de kombine edilebilir.  
j) Takım Doktoru (Medikal Departman Yetkilisi) uygun gördüğü takdirde takvime ekstra testler ekleyebilir  
k) Tüm bu organizasyon süreçlerinde, departmanlar İdari Direktörün koordinasyonunda hareket 

edeceklerdir  
* Bu karar Medikal Departman Yetkilisi, İdari Direktör ve İl Sağlık Müdürlüğü onayı ile hayata 
geçirilebilecektir.  

 
TARAMA TESTLERİ YÖNETİMİ 2 
AŞAMA 1 AŞAMA 2 AŞAMA 3 MÜSABAKA DÖNEMİ  
Zorunlu PCR testi  
Aşama 2 başlamadan 1 gün önce,  
Aşama 3 başlamadan 2 gün önce,  
Aşama 3 ortasında +Müsabaka Dönemi başlamadan 2 gün önce  
Opsiyonel PCR testi Aşama 3 süresince 5-7 günde bir  
Opsiyonel Antikor testi Aşama 1 ve Aşama 2 sonu + Aşama 3 ortası Müsabaka Dönemi başlamadan 2 gün önce  
 
TARAMA TESTLERİ YÖNETİMİ 3  
Tarama Testleri için tesis içerisinde geniş ve güvenli çalışma ortamı yaratacak bir alan hazırlanmalıdır. Bu alanla 
ilgili öneriler aşağıdaki şekilde sıralanmakta olup, testleri yapacak kurumun vereceği diğer bilgilere de riayet 
edilmelidir. Test günü organizasyonu ve düzenini Takım Doktoru ve İdari Menajer birlikte yürütecektir. Test 
alanının test öncesi ve sonrası hijyeninden Tesis Müdürü sorumludur.  

a) Testler önceden belirlenen isim listesi ve saat aralıklarına göre yapılacaktır  
b) Test organizasyonu gün içerisinde geniş bir zaman dilimine yayılmalıdır  
c) Oyuncular test sıralarını tesis dışında arabalarında bekleyecektir  
d) Teknik ve destek ekipleri de mümkünse aynı şekilde davranmalıdır  
e) Mümkün değilse, Tesis Yönetimi bölümündeki kurallara uyarak tesis içerisinde bekleyebileceklerdir  
f) Test alanı içerisinde aynı anda en fazla bir kişi teste girecektir  
g) Teste giriş ve çıkış sırasında maske ve eldiven kullanımı şart olmalıdır  
h) Test sonrası eldiven ve maske kurallara uygun şekilde çıkarılmalı ve Tıbbi Atık kutusuna atılmalıdır  
i) Test sırasında örnek alınan kişi örnek alan kişi ile örnek alımı dışında temastan kaçınmalıdır  
j) Testlerin antrenmanlardan ayrı bir günde planlanması önerilir  
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HAVUZDA BİREYSEL VE GRUP ANTRENMANLARI  
 
Havuzlarda sınırlı sayıda çalışan ile bireysel ve grup antrenmanları:  
 
Bu süreçte oyuncular havuzlara gruplar halinde (bazı günler bireysel de tercih edilebilir) ve minimal ekip ve 
çalışan ile antrenman yapmaya başlayabilecektir. Aşama 1 sonunda yapılacak PCR testleri sonucu pozitif çıkanlar 
Aşama 2’ye katılamaz. Bu kişiler ile ilgili yapılması gerekenler Pozitif Test Senaryosu bölümünde anlatılacaktır. Bu 
süreçte oyuncuların uzun zamandır izole ve bireysel olarak antrenman yaptığı da göz önünde bulundurularak, 
yaralanma risklerinin önüne geçilmeli ve takım antrenmanı için optimal kondisyon seviyelerine ulaşmaları 
sağlanmalıdır. Bu noktada Aşama 2’nin süresinin uzatılması kararı takım teknik ekibi ve Takım Doktoru 
inisiyatifinde olacaktır. Tüm süreç İdari Menajer koordinasyonunda ilerleyecektir.  
 
Bu Dönem İle İlgili Öneriler Ve Alınacak Tedbirler Aşağıda Ve Diğer Sayfada Açıklanmıştır.  
 

a) 1. Gruplar ve takvimleri Aşama 2 başlamadan belirlenmiş; İdari Menajer ve oyuncular ile paylaşılmış 
olmalıdır  

b) 2. Oyuncu ve ekip ulaşımı ile ilgili bilgi Lojistik Yönetim bölümünde açıklanmıştır  
c) 3. Oyuncular yapılacak antrenman içeriği bilgisini bir gece önceden almış olmalıdır  
d) 6. Oyuncular tesise girdikten sonra direkt antrenman sahasına yönlendirilmelidir  
e) 7. Teknik ve destek ekipleri de mümkünse bu şekilde davranmalıdır  
f) 8. Teknik ve destek ekipleri erken gelecekler ise tüm mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundadırlar  
g) 9. Maske ve eldiven ile ilgili öneri ve kurallar Tesis Yönetimi bölümünde açıklanmıştır  
h) 10. Tesiste ve havuzda minimal ekip çalışanı olmalıdır  
i) 11. Havuzda var ise  1 doktor, 1 masör bulunması yeterlidir. 
j) 12. Havuzda 1 teknik direktör, 1 yardımcı antrenör ve 1 kondisyoner bulunması yeterlidir  
k) 13. Antrenman sırasında olabilecek yaralanmalardaki müdahalelerde mesafe kuralı geçerli olmayacaktır  
l) 14. Bu müdahaleler minimal temas ile ve sadece doktor tarafından yapılacaktır  
m) 15. Antrenman sırasındaki sıvı ihtiyacı ayrı isimlendirilmiş tek kullanımlık şişeler ile sağlanacaktır  

 
 
TAKIM ANTRENMANLARI  
 
Bu süreçte oyuncular antrenman sahasında takım halinde (Bazı günler grup antrenmanları da tercih edilebilir) 
optimal ekip ve çalışan sayısı ile antrenman yapmaya başlayabilecektir. Tüm süreç, İdari Menajer ve teknik ekip 
koordinasyonunda ilerleyecektir. Aşama 2 sonunda yapılacak PCR testi sonucu pozitif çıkanlar ile ilgili yapılması 
gerekenler Pozitif Test Senaryosu bölümünde anlatılmıştır. Bu periyodun kısalması veya uzaması teknik ekibin 
inisiyatifinde olacaktır.  
 
Ancak Tarama Testi Yönetimi bölümünde belirtilen zorunlulukların yerine getirilmesi için Takım Doktoru ile 
koordineli şekilde ilerlenmesi gerekmektedir. Bu dönemde bazı antrenmanların basına açılması İdari Direktörün 
inisiyatifinde olacaktır. İdari Direktör, gelen talepler için verilecek kararı İdari Menajere aktaracak, İdari Menajer, 
Tesis Müdürü ve Güvenlik personeli ile birlikte giriş çıkış ve saha çAşamasi organizasyonunu yapacaktır.  
 

a) Bu dönemde mümkünse birden fazla soyunma odası ortamı yaratılması önerilmektedir.  
b) Soyunma odası ile ilgili kurallar Soyunma Odaları yönetimi bölümünde açıklanmıştır  
c) Soyunma odasına giriş ve çıkış esnasında herkes ellerini dezenfekte etmeli ve maske kullanmalıdır.  
d) Havuzda var ise 1 doktor ve 1 masör bulunabilecektir  
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e) Havuzda  5 teknik ekip çalışanı bulunabilecektir  
f) Antrenman sırasındaki sıvı dağıtımı açılmamış şişelerde yapılacak ortak kullanım engellenecektir.  
g) Oyuncular ilgili bölümde belirtilen Soyunma ve Konaklama Odası kurallarına uymak zorundadırlar  
h) Oyuncular tesiste yemek yeme tercihleri konusunda serbest bırakılacaktır  
i) Ara öğünler için ortak bir alanda servis önerilmemektedir  
j) Oyuncular konaklama odalarında istirahat edebilir veya gece kalabilirler  
k) Oyuncular Konaklama Odaları bölümünde bildirilen kurallara uymak zorundadırlar  
l) Oyuncular, ekipler ve çalışanları bağlayan diğer tüm kurallar ve öneriler ilgili alanlarda açıklanmıştır  

 
MÜSABAKA DÖNEMİ  
 
Zorunlu PCR testi  
Aşama 3 ortasında + Müsabaka Dönemi başlamadan 2 gün önce  
 
Opsiyonel PCR testi  
Aşama 3 süresince 5-7 günde bir  
 
Opsiyonel Antikor testi  
Aşama 3 ortası Müsabaka Dönemi başlamadan 2 gün önce  
 
OYUNCU ve ÇALIŞAN POZİTİF TEST SENARYOSU  
 
Pozitif test senaryosunun yönetimini Takım Doktoru, Tesis Müdürü ve İdari Direktör birlikte yapacaktır. Takım 
Doktoru tüm oyuncu ve çalışanlar ile ailelerinde şüpheli vaka olasılığını göz ardı etmemeli, diğer departmanlar ile 
sürekli iletişimde kalarak rutin takipler (günlük ateş ölçümü, semptom sorgulama) yapmalıdır. Kulüp dahilinde 
şüpheli vaka tespitinde vakit kaybetmeden İdari Direktör ile iletişime geçip test organizasyonunu planlamalıdır.  
 
Şüpheli vaka tesis içerisinde saptandı ise, vaka maske ve eldiven ile tesis girişindeki izole bekleme alanına 
alınmalıdır. Takım Doktoru vakanın hikayesini dinlemeli ve olası temas alanlarını tespit etmeye çalışmalıdır. Test 
için öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gelmesi beklenmelidir. Bekleme sürecinde vaka odada yalnız 
olmalıdır. Test sonucu pozitif çıkarsa İdari Direktör ve Takım Doktoru vakanın tabi tutulacağı güncel prosedürler 
için ilgili kurumlarla iletişime geçerek yönlendirme yapmalıdır. Bir taraftan da o gün tesiste bulunan herkese o 
gün içerisinde test uygulanmalıdır.  
 
Tesiste bulunmayan ancak vaka ile temas olasılığı olan diğer çalışanlar da acilen (en geç 24 saat içerisinde) tesise 
çağrılıp teste tabi tutulmalıdır. Test sırasında uyulacak kurallar Tarama Testi bölümünde açıklanmıştır. Pozitif 
çıkan vakanın ailesi bilgilendirilmeli ve onlar için de kendi evlerinde test organizasyonu planlanmalıdır. Tüm 
testler sonuçlandığında pozitif vaka olmasa bile mesai sonlandırılmalı (o gün için planlanan antrenman iptal 
edilmeli) ve tüm tesis dezenfekte edilmelidir. Bir hafta süresince oyuncu ve çalışanlar semptom takibi açısından 
daha detaylı kontrollere tabi tutulmalıdır. Şüpheli vaka tesis dışındayken saptandı ise test ekipleri vakanın evine 
yönlendirilmelidir. 
 
Sonuç pozitif çıkarsa oyuncu ve çalışanlar için yukarıda belirtilen tüm süreç aynı şekilde devam etmelidir.  
 
İdari Direktör gün sonunda ilgili kurumları ve federasyonu veri gizliliği çerçevesine bilgilendirmelidir. Burada 
bahsi geçen “Şüpheli Vaka”, tesis girişinde her gün yapılacak vücut ısısı ölçümü ve semptom sorgulaması 
esnasında 37.2 derece üzeri ateş ve halsizlik gibi spesifik olmayan hafif gribal semptomlar gösteren kişi olarak 
tanımlanmıştır. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi’ndeki hasta kişi ile direkt teması olan ve belirgin semptomlar 
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gösteren “Olası Vaka” tanımlaması ile karıştırılmamalıdır. Direkt temaslı ve belirgin semptomlu kişiler bu bilgiyi 
kulüp içi iletişim ağı üzerinden tesise gelmeden Takım Doktoru veya İdari Menajer Yardımcısı ile paylaşmalıdır. 
Test ekipleri bu kişinin evine yönlendirilmeli ve süreç İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ilerlemelidir.  
 
HAKEM GÖZLEMCİ VE HAVUZ GÖREVLİLERİ  
 
Müsabakalarda görevli Hakem, Gözlemci ve diğer havuz görevlileri sistematik olarak kontrol ve testlerden 
geçmek zorundadır.  
 
Müsabakalarda görevli Hakem, Gözlemci ve diğer havuz görevlileri müsabaka dönemi başlamadan en geç 2 gün 
önce, müsabaka dönemi başladıktan sonra, 15 günde bir Covid - 19 PCR testi yaptıracaklardır. Test sonuçlarına 
göre müsabakalarda görev alabileceklerdir. (+) Pozitif Vakalar hemen yetkililere bildirilecek ve uygun ortamda 
karantinaya alınacaktır.  
 
Hakem, Gözlemci ve diğer havuz görevlilerin müsabaka öncesi ve sonrası tüm temaslarını kayıt altına 
alacaklardır. Ayrıca kişisel temaslarda bulundukları kişiler ( ev – iş yeri vb ) gönüllü PCR testi yaptırabilirler. Bu 
testin periyodu ise sezon başı - sezon ortası gibi düşünüle bilinir.  
 
MÜSABAKA DÖNEMİ HAVUZ YÖNETİMİ  
 
Müsabaka Dönemindeki Havuz Yönetimi, müsabaka öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm operasyonları insan 
sağlığına zarar vermeyecek ve pandemi yönetimini aksatmayacak şekilde sürdürebilmeyi amaçlamaktadır. Amaç 
tüm oyuncuların, teknik ve destek ekiplerinin, hakemlerin, tüm operasyon ekiplerinin, akredite olan medya 
ekiplerinin, akredite olan protokol mensubu kişilerin ve müsabakalar seyircili oynanacak ise taraftarların 
enfeksiyon kapma ve yayma riskini en aza indirmektir. Burada öncelikli sorumluluk ev sahibi takım 
yetkililerindedir.  
 
Ancak sonrasında rakip takım da dahil havuz içerisindeki herkesin bireysel ve kurumsal sorumluluklarını yerine 
getirmesi gerekmektedir. Havuz içerisinde sosyal mesafe kuralına uyulması ve oyuncular dışında herkese maske 
zorunluluğu şart koşulmalıdır. Akredite olacak herkesin müsabaka öncesi şüpheli semptom veya riskli temas 
bilgilerini çalıştıkları kurumlara bildirmesi ve şüphe duyulan kişilerin havuza gönderilmemesi gerekmektedir.  
 
Akredite olacak herkesin müsabakadan 2 gün önce PCR ve Antikor testi yaptırmış olması ve sonuçları müsabaka 
günü düzenlenen eşgüdüm toplantısına kadar federasyon yetkilisine bildirmiş olması gerekmektedir. Havuz 
Yönetimi oyuncular ve teknik ekip, destek ekipleri, hakemler, medya, güvenlik, protokol ve taraftar yönetimini 
ayrı kapsamlarda ele almalıdır. Stadyum girişinde yetkili kişiler tarafından herkesin vücut ısısı ölçümü 
yapılacaktır.  
 
Müsabaka içerisindeki kurallar Sağlık Bakanlığının ve Dünya Sağlık Örgütü’nün güncel önerileri ve tedbir 
protokolleri çerçevesinde uygulanmalı; bu konuda herkesin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Hakemler 
Federasyonların kendi protokolleri çerçevesinde korunmalı ve bilgilendirilmelidir.  
 
Medya ve protokol tribün yönetimi, Federasyon, Bakanlıklar, yayıncı kuruluş ve ev sahibi yetkili kişileri arasında 
sürekli iletişim ile koordine edilmeli ve detaylandırılmalıdır. Müsabakalar seyircili oynanacak ise, “Taraftar” 
yönetimi başlı başına kapsamlı şekilde ele alınmalı; Bakanlıklar, Federasyon ve ev sahibi kulübün arasında sürekli 
iletişim ile detaylandırılarak sürdürülmelidir.  
 
Bahsi geçen konularla ilgili gelişmeler takip edilip, gerekirse protokol güncellenebilecektir.  

http://www.sutopu.gov.tr/
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Müsabaka Dönemindeki Havuz Yönetimi sorumluluğu öncelikle ev sahibi takıma aittir. Ancak havuz içerisindeki 
her bireyin kişisel sorumluluğu da oldukça önemlidir. Ev sahibi takım İdari Menajer, Tesis Müdürü, Maç 
Operasyon Departmanı; Federasyon, rakip takım yetkilisi ve güvenlik güçleri ile sürekli iletişim halinde süreci 
hassasiyetle yürütmelidir. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı’nın pandemi ile ilgili her türlü bilgilendirme materyali 
önceden müsabakaya akredite olacak ve havuzda görev alacak her kişiye dağıtılmış olmalı; bilgiler havuz 
içerisinde de poster / afiş şeklinde görünür kılınmalıdır. Seyircisiz oynanması planlanan müsabakalar için Genel  
Maç Operasyonu ile ilgili öneriler ve alınması gereken tedbirler aşağıda sıralanmıştır.  
 

1) Havuzlar maç sabahı veya 1 gün önce profesyonel şirketler tarafından dezenfekte edilmiş olmalıdır  
2) Havuzlara maçtan önce en erken 1 saat önce giriş yapılmalıdır  
3) Havuzlara sadece gereklilik durumlarında giriş yapılmalıdır  
4) Havuz içerisinde herkesin maske takarak sosyal mesafeyi gözetmesi gerekmektedir  
5) Maç operasyonu için ayrı ayrı spesifik çalışma alanları / ofisleri oluşturulmalıdır  
6) Bu çalışma alanları olabildiğince sahaya ve tribünlere uzak yerlerde konumlandırılmalıdır  
7) Bu çalışma alanları içerisindeki çalışan sayısı minimize edilmeli ve sosyal mesafe korunmalıdır  
8) Bu çalışma alanlarına görevi olmayanlar dışında kimse girmemelidir  
9) İmkan var ise iki adet doping kontrol odası oluşturulmalıdır  
10) Saha içi ve dışındaki ısınma alanları ile yedek kulübelerine takımlar dışında kimse girmemelidir  
11) Havuz içerisinde yer alan tüm çalışanlar gerekmedikçe yüzey temasından kaçınmalıdır  
12) Havuz içerisinde gerekli alanlara 20 metre aralıklarla el antiseptiği konumlandırılmalıdır  
13) Tüm tuvaletlerde yeterince sabun ve el antiseptiği olmalıdır  
14) Tuvaletler sadece gerekli hallerde kullanılmalı, her saat başı temizlenmelidir  
15) Takımların ve hakemlerin soyunma odasına girişine kadarki yürüme alanı giriş yapıldığında boşaltılmalıdır  
16) Takımlar giriş yaparken ve yürürken takım dışı çalışanlar ile arada en az mesafe 4 metre olmalıdır  
17) Takım oyuncuları ve ekipleri girişten soyunma odasına kadar maske takmalıdır  
18) Soyunma odalarında oyuncular ve çalışanlar mümkün olduğunda sosyal mesafeyi korumalıdır  
19) Soyunma odasında teknik ve destek ekipleri maske kullanmalıdır  
20) Hakemler havuz alanına giriş esnasında ve sahaya çıkana kadar maske kullanmalıdır  
21) Maçı izleme izni olan kişiler arasında en az 2 metre mesafe olmalıdır  
22) Maç öncesi seremonisinde tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı pozu verilmeyecektir  
23) Sahadaki oyuncu ve yedek kulübesindeki herkesin ayrı bir su / sıvı şişesi olmalıdır  
24) Saha içerisindeki dağıtım dışında herkes kendi şişesini kendisi taşımalıdır  
25) Atılan ve artık kullanılmayacak malzemelerin toplandığı ayrı bir çöp bidonu olmalıdır  
26) Atılan ve tekrar kullanılacak malzemelerin toplandığı ayrı bir kutu olmalıdır  
27) Yedek kulübelerinde ve saha kenarlarında her 20 metrede bir el antiseptiği olmalıdır.  
28) Devre arasına giriş, çıkış ve bekleme süresince en az 2 metrelik sosyal mesafe korunmalıdır  
29) Maç sonrası çıkışlar ve tedbirler maç öncesi giriş sırasındaki gibi olmalıdır  
30) Maç sonrası havuz, boşaltıldıktan sonra ev sahibi Tesis Müdürü koordinasyonunda temizlenmelidir. 
31) Aynı havuzda müsabaka devam edecek ise 1 saat ara verilmeli ve üstte ilgili bölümlerde yazan tüm 

sterilizasyon işlemleri tekrar yapılarak bir sonraki müsabakaya hazırlanmalıdır. Bu sebeple 2.müsabaka 
başlama saati en az 1,5 ve/veya 2 saat sonra olmalıdır. 
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