PROGRAMMA VLAAMS ZOMERCRITERIUM 2018
VRIJDAG 13 juli 2018
VOORMIDDAG
Inzwemmen: 7.45 u. tot 8.45 u.
Aanvangsuur wedstrijd: 9.00 u.

NAMIDDAG
Inzwemmen: 12.00 u. tot 12.45 u.
Aanvangsuur wedstrijd: 13.00 u.

In- en loszwemmen kan van 9.00 u. tot 12.00 u. in het 25m - binnenbad

In- en loszwemmen kan van 13.00 u. tot 30 minuten na het einde van de
wedstrijd in het 25m - binnenbad
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200m vrije slag dames +15 j.
400m vrije slag heren 13-14 j.
200m wisselslag dames 11-12 j.
200m wisselslag heren +15 j.
50m schoolslag dames +15 j.
200m rugslag heren 13-14 j.
50m vrije slag dames +15 j.
100m vlinderslag heren 11-12 j.
100m vlinderslag dames 13-14 j.
100m vlinderslag heren +15 j.
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200m vrije slag heren +15 j.
400m vrije slag dames 13-14 j.
200m wisselslag heren 11-12 j.
200m wisselslag dames +15 j.
50m schoolslag heren +15 j.
200m rugslag dames 13-14 j.
50m vrije slag heren +15 j.
100m vlinderslag dames 11-12 j.
100m vlinderslag heren 13-14 j.
100m vlinderslag dames +15 j.

ZATERDAG 14 juli 2018
VOORMIDDAG
Inzwemmen: 7.45 u. tot 8.45 u.
Aanvangsuur wedstrijd: 9.00 u.

NAMIDDAG
Inzwemmen: 12.00 u. tot 12.45 u.
Aanvangsuur wedstrijd: 13.00 u.

In- en loszwemmen kan van 9.00 u. tot 12.00 u. in het 25m - binnenbad

In- en loszwemmen kan van 13.00 u. tot 30 minuten na het einde van de
wedstrijd in het 25m - binnenbad
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200m vrije slag dames 13-14 j.
50m vlinderslag heren +15 j.
100m schoolslag dames 11-12 j.
100m schoolslag heren 13-14 j.
100m schoolslag dames +15 j.
400m vrije slag heren 11-12 j.
200m wisselslag dames 13-14 j.
200m rugslag heren +15 j.
50m vrije slag dames 13-14j.
50m rugslag heren +15 j.
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200m vrije slag heren 13-14 j.
50m vlinderslag dames +15 j.
100m schoolslag heren 11-12 j.
100m schoolslag dames 13-14 j.
100m schoolslag heren +15 j.
400m vrije slag dames 11-12 j.
200m wisselslag heren 13-14 j.
200m rugslag dames +15 j.
50m vrije slag heren 13-14j.
50m rugslag dames +15 j.
4x100m vrije slag mixed 11-12 j.
4x100m vrije slag mixed 13-14 j.
4x100m vrije slag mixed +15 j.

ZONDAG 15 juli 2018
VOORMIDDAG
Inzwemmen: 7.45 u. tot 8.45 u.
Aanvangsuur wedstrijd: 9.00 u.

NAMIDDAG
Inzwemmen: 12.00 u. tot 12.45 u.
Aanvangsuur wedstrijd: 13.00 u.

In- en loszwemmen kan van 9.00 u. tot 12.00 u. in het 25m - binnenbad

In- en loszwemmen kan van 13.00 u. tot 30 minuten na het einde van de
wedstrijd in het 25m - binnenbad
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100m vrije slag dames +15 j.
100m rugslag heren 11-12 j.
100m rugslag dames 13-14 j.
100m rugslag heren +15 j.
200m schoolslag dames 13-14 j.
200m schoolslag heren +15 j.
100m vrije slag dames 11-12 j.
100m vrije slag heren 13-14 j.
400m vrije slag dames +15 j.
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100m vrije slag heren +15 j.
100m rugslag dames 11-12 j.
100m rugslag heren 13-14 j.
100m rugslag dames +15 j.
200m schoolslag heren 13-14 j.
200m schoolslag dames +15 j.
100m vrije slag heren 11-12 j.
100m vrije slag dames 13-14 j.
400m vrije slag heren +15 j.
4x100m wisselslag mixed 11-12 j.
4x100m wisselslag mixed 13-14 j.
4x100m wisselslag mixed +15 j.

