VOORPROGRAMMA

Datum aanvraag:

10/11/2017

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF
Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X

Goedgekeurd voor het VSB op

27/11/2017

Voorzitter :

Naam :
C.V. nr :

door

Kamprechter :

Naam : Gaëlle HALSBERGHE
C.V. nr: GOLD/20025/94
E-mail: gaelle.halsberghe@telenet.be

Goedkeuring dubbelzwemmen: NVT X / JA O / NEEN O

Freddy DE BRUYNE

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Organisator (club afk.) : Zwemclub Tieltse Zeeduivels (ZTZ)

Starter :

Datum wedstrijd :

Naam : Ann LEFEVRE
C.V. nr. : ZTZ/20055/63

zondag 14 januari 2018

Zwembadgegevens
Naam : Stedelijk Zwembad Tielt
Adres: G. Maczekplein 1
8700 Tielt

Jurysecretaris :

Medische dienst:

Naam : Greetje DEWITTE
C.V. nr. : ZTZ/20029/66

Aantal banen
Lengte :
Tijdopname

6
25 m
S.A.E.I.

Naam :
C.V. nr. :

Aanvraag dubbelzwemmen1 : JA O / NEEN X
Baanbreedte(optioneel) :NVT

Vlaams Kruis

1

toegelaten voor wedstrijden met ENKEL 800m – 1500m (alle

categorieën) en/of 400m vs (enkel 9-10-jarigen) op het programma.

INSCHRIJVINGEN

e-mailen naar:

Naam:

Greet DEWITTE

Uiterste datum

E-mail:

ztz@telenet.be

Tel / GSM

051/40 70 23 of 0496/99 84 76

voor inschrijven (max 7 dagen vóór wedstrijddatum):
Inschrijftijden van 1/1/2017 tot en met 7/1/2018

WEDSTRIJDGEGEVENS
Aard van de wedstrijd: Provinciaal
Internationaal
O
Nationaal
O
Op uitnodiging
X

Aanvang inzwemmen :
Aanmelden officials bij kamprechter :
Aanvang wedstrijd :

Max. aantal starten per zwemmer : 1

Interclubtornooi X
Goedgekeurd Interclubreglement toegevoegd O

08.30
08.45
09.30

uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers)
uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang)
uur

Onbeperkt: O

Aantal reserves bij finales: NVT
Prijzen :

Zie wedstrijdreglement X
3 Medailles:
O per leeftijdsjaar voor de 9- en 10-jarigen
O per leeftijdsjaar
X per leeftijdscategorie
O over de jaren / categorieën heen
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7/1/2018

NAAM VAN DE WEDSTRIJD : 1ste Dag Provinciaal Criterium “Henri Lecluyse” 2018 - voormiddag

Wed. Nr.

Soort

Afstand

Stijl

Geslacht1

Leeftijden

1.

series

800 m

vrije slag

jongens

11 - 12

2.

series

800 m

vrije slag

jongens

13 - 14

3.

series

800 m

vrije slag

heren

15 - 16 / 17 en ouder

MIDDAGPAUZE+++++++++++++++++++ MIDDAGPAUZE +++++++++++++++++++ MIDDAGPAUZE
De opgegeven duur van een pauze is indicatief en kan in functie van de timing aangepast worden door de kamprechter.
1

Gemengd is enkel toegelaten voor 9- en 10-jarigen. Een gemengde aflossingsploeg (ook bij de 9- en 10-jarigen) moet
steeds 2 zwemmers hebben van elk geslacht.

Het programma zal enkele dagen vóór de wedstrijddatum verschijnen op volgende website:
www.zwemclubtieltsezeeduivels.be

VRIJE TEKST:
 Inschrijven
met
het
SPLASH-Programma
via
e-mail
naar
ztz@telenet.be
of
geert.decabooter@telenet.be. Indien u geen bevestiging van de inschrijving ontvangt van de
organiserende club, gelieve dan contact op te nemen met mevrouw Greet Dewitte of de heer
Geert Decabooter vóór de laatste dag van de inschrijvingsperiode.
 De clubs worden er aan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en zwemsters
ook de naam van hun clubafgevaardigde en de namen en de CV-nrs. van hun officials moeten
opgeven (het nodige aantal officials is functie van het aantal door de club ingeschreven
zwemmers en zwemsters op de ‘uiterste datum van inschrijving’ – zie ook Deel II, 3.1 van de
‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2017-2021 – versie 21/9/2017’ : één official vanaf 1,
twee officials vanaf 10, drie officials vanaf 20, vier officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40
ingeschreven zwemmers, ...).
De zwemmers/zwemsters van de clubs die bij inschrijving geen officials aanduiden of waarvan
één of meer van de aangeduide officials (of hun vervangers) afwezig zijn op de wedstrijd worden
niet tot de start toegelaten.
 De medailles van de wedstrijden 1, 2 en 3 worden uitgereikt tijdens de middagpauze.
 Er zijn geen medailles voorzien voor de zwemmers met een A-limiet maar alle deelnemers die
een A-limiet behaald hebben in 2017 op de 800 m vrije slag krijgen een aandenken.
 Het “Wedstrijdreglement van het Provinciaal Criterium ‘Henri Lecluyse’ 2018” is
momenteel nog ter studie bij het Provinciaal Bestuur VZF/West-Vlaanderen en wordt zo
snel mogelijk, en in elk geval vóór 14/1/2018, naar de uitgenodigde clubs gestuurd.
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VOORPROGRAMMA

Datum aanvraag:

10/11/2017

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF
Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X

Goedgekeurd voor het VSB op

27/11/2016

Voorzitter :

Naam :
C.V. nr :

door

Kamprechter :

Naam : Gaëlle HALSBERGHE
C.V. nr: GOLD/20025/94
E-mail: gaelle.halsberghe@telenet.be

Goedkeuring dubbelzwemmen: NVT X / JA O / NEEN O

Freddy DE BRUYNE

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Organisator (club afk.) : Zwemclub Tieltse Zeeduivels (ZTZ)

Starter :

Datum wedstrijd :

Naam : Ann LEFEVRE
C.V. nr. : ZTZ/20055/63

zondag 14 januari 2018

Zwembadgegevens
Naam : Stedelijk Zwembad Tielt
Adres: G. Maczekplein 1
8700 Tielt

Jurysecretaris :

Medische dienst:

Naam : Greetje DEWITTE
C.V. nr. : ZTZ/20029/66

Aantal banen
Lengte :
Tijdopname

6
25 m
S.A.E.I.

Naam :
C.V. nr. :

Aanvraag dubbelzwemmen1 : JA O / NEEN X
Baanbreedte(optioneel) :NVT

Vlaams Kruis

1

toegelaten voor wedstrijden met ENKEL 800m – 1500m (alle

categorieën) en/of 400m vs (enkel 9-10-jarigen) op het programma.

INSCHRIJVINGEN

e-mailen naar:

Naam:

Greet DEWITTE

Uiterste datum

E-mail:

ztz@telenet.be

Tel / GSM

051/40 70 23 of 0496/99 84 76

voor inschrijven (max 7 dagen vóór wedstrijddatum):
Inschrijftijden van 1/1/2017 tot en met 7/1/2018

WEDSTRIJDGEGEVENS
Aard van de wedstrijd: Provinciaal
Internationaal
O
Nationaal
O
Op uitnodiging
X

Aanvang inzwemmen :
Aanmelden officials bij kamprechter :
Aanvang wedstrijd :

Max. aantal starten per zwemmer : 1

Interclubtornooi X
Goedgekeurd Interclubreglement toegevoegd O

13.00
13.15
14.00

uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers)
uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang)
uur

Onbeperkt: O

Aantal reserves bij finales: NVT
Prijzen :

Zie wedstrijdreglement X
3 Medailles:
O per leeftijdsjaar voor de 9- en 10-jarigen
O per leeftijdsjaar
X per leeftijdscategorie
O over de jaren / categorieën heen
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Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
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7/1/2018

NAAM VAN DE WEDSTRIJD : 1ste Dag Provinciaal Criterium “Henri Lecluyse” 2018 - namiddag

Wed. Nr.

Soort

Afstand

Stijl

Geslacht1

Leeftijden

4.

series

1500 m

vrije slag

meisjes

11 - 12

5.

series

1500 m

vrije slag

meisjes

13 - 14

6.

series

1500 m

vrije slag

dames

15 - 16 / 17 en ouder

De opgegeven duur van een pauze is indicatief en kan in functie van de timing aangepast worden door de kamprechter.
1

Gemengd is enkel toegelaten voor 9- en 10-jarigen. Een gemengde aflossingsploeg (ook bij de 9- en 10-jarigen) moet
steeds 2 zwemmers hebben van elk geslacht.

Het programma zal enkele dagen vóór de wedstrijddatum verschijnen op volgende website:
www.zwemclubtieltsezeeduivels.be

VRIJE TEKST:
 Inschrijven
met
het
SPLASH-Programma
via
e-mail
naar
ztz@telenet.be
of
geert.decabooter@telenet.be. Indien u geen bevestiging van de inschrijving ontvangt van de
organiserende club, gelieve dan contact op te nemen met mevrouw Greet Dewitte of de heer
Geert Decabooter vóór de laatste dag van de inschrijvingsperiode.
 De clubs worden er aan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en zwemsters
ook de naam van hun clubafgevaardigde en de namen en de CV-nrs. van hun officials moeten
opgeven (het nodige aantal officials is functie van het aantal door de club ingeschreven
zwemmers en zwemsters op de ‘uiterste datum van inschrijving’ – zie ook Deel II, 3.1 van de
‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2017-2021 – versie 21/9/2017’ : één official vanaf 1,
twee officials vanaf 10, drie officials vanaf 20, vier officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40
ingeschreven zwemmers, ...).
De zwemmers/zwemsters van de clubs die bij inschrijving geen officials aanduiden of waarvan
één of meer van de aangeduide officials (of hun vervangers) afwezig zijn op de wedstrijd worden
niet tot de start toegelaten.
 De medailles van de wedstrijden 1, 2 en 3 worden uitgereikt tijdens de middagpauze.
 Er zijn geen medailles voorzien voor de zwemmers met een A-limiet maar alle deelnemers die
een A-limiet behaald hebben in 2017 op de 1500 m vrije slag krijgen een aandenken.
 Het “Wedstrijdreglement van het Provinciaal Criterium ‘Henri Lecluyse’ 2018” is
momenteel nog ter studie bij het Provinciaal Bestuur VZF/West-Vlaanderen en wordt zo
snel mogelijk, en in elk geval vóór 14/1/2018, naar de uitgenodigde clubs gestuurd.
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