VOORPROGRAMMA

LIVE results op ‘Swimrankings/SplashMe’: Ja O Neen X

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF

Datum aanvraag:

Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X

Goedgekeurd voor het VSB op

Voorzitter :

Naam :
C.V. nr :
E-mail:

door

Kamprechter :

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

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Starter :

Medische dienst:

5/8/2020
Freddy DE BRUYNE

Organisator (club afk.) : Koninklijke Waregemse Zwemclub
(KWZC)
Datum wedstrijd : zaterdag 26 september 2020

Naam : Véronique DECAMBRAY
C.V. nr. : UZKZ/21052/79

Jurysecretaris :

31/7/2020

Naam :
C.V. nr. :

Zwembadgegevens
Naam : De Treffer
Adres: Meersstraat 5
8790 Waregem

Naam : Carl DESMET
C.V. nr. : TZT/11017/68

Aantal banen:
Lengte :
Tijdopname

Naam :
C.V. nr. :

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

extra redder

1

6
25 m
Handmatig, 1 klok

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

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

INSCHRIJVINGEN
Naam:

e-mailen naar:
Uiterste datum:
voor inschrijven (max. 2 weken vóór wedstrijddatum): 12/9/2020 om 18.15h

Cindy VANTIEGHEM

voor inschrijven LA2 (max. 2 weken vóór wedstrijddatum): NVT
E-mail:

info@kwzc.be

Tel / GSM

056/60 09 81

2

: Lange Afstand (800 m/1500 m en 400 m vrije slag voor 9- & 10-jarigen)

Inschrijftijden van 1/1/2019 tot en met 12/9/2020

WEDSTRIJDGEGEVENS
Aard van de wedstrijd: Provinciaal X
Internationaal
O
Nationaal
O
Op uitnodiging
X
Inzwemmen :
Aanmelden officials bij kamprechter :
Aanvang wedstrijd :
Inzwemmen finales :
Aanvang finales:
Max. aantal starten per zwemmer : 4

PK O

Masters O
Beker O
Wisselbeker O

van 17.10 tot 18.10 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers)
17.30 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang)
18.15 uur
NVT
NVT
Zie ook Vrije tekst / Wedstrijdreglement X

Aantal reserves bij finales: NVT
Prijzen :

Zie ook het wedstrijdreglement O
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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NAAM VAN DE WEDSTRIJD : HERFSTMEETING 2020
Wed. Nr.

Soort

Afstand

Stijl

Geslacht1

Leeftijden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

series
series
series
series
series
series
series
series
series
series

50 m
50 m
50 m
50 m
100 m
100 m
50 m
50 m
50 m
50 m

vrije slag
vrije slag
rugslag
rugslag
wisselslag
wisselslag
vlinderslag
vlinderslag
schoolslag
schoolslag

dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren

13 – 14 / 15 – 16 / 17 en ouder
13 – 14 / 15 – 16 / 17 en ouder
13 – 14 / 15 – 16 / 17 en ouder
13 – 14 / 15 – 16 / 17 en ouder
13 – 14 / 15 – 16 / 17 en ouder
13 – 14 / 15 – 16 / 17 en ouder
13 – 14 / 15 – 16 / 17 en ouder
13 – 14 / 15 – 16 / 17 en ouder
13 – 14 / 15 – 16 / 17 en ouder
13 – 14 / 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 een paar dagen vóór de wedstrijddatum verschijnen op volgende website:
X https://www.kwzc.be
O https://www.swimrankings.net

VRIJE TEKST / WEDSTRIJDREGLEMENT
 Inschrijven met het SPLASH-Programma via e-mail naar info@kwzc.be. Indien u geen bevestiging
van de inschrijving ontvangt van de organiserende club, gelieve dan contact op te nemen met
mevrouw Cindy Vantieghem vóór de laatste dag van de inschrijvingsperiode.
 Iedere zwemmer/zwemster MOET aan minstens 3 en mag aan max. 4 wedstrijdnummers
deelnemen.
 Het maximum aantal zwemmers/zwemsters toegelaten tot de wedstrijd is beperkt in functie van de
corona-maatregelen. Bij een teveel aan inschrijvingen (overschrijding van het aantal door coronamaatregelen toegelaten zwemmers in het zwembad en/of verwachte overschrijding van de
reglementair toegelaten wedstrijdduur van 3 uur) wordt het aantal deelnemers beperkt volgens
volgende criteria die achtereenvolgens worden toegepast:
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a) Er wordt voorrang gegeven aan de clubs die de laatste 3 jaar reeds deelgenomen hebben aan
de Herfstmeeting. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het aantal deelnames over de
laatste 3 jaar.
b) Als er desondanks nog te veel inschrijvingen zijn, zullen de laatst ingeschreven clubs geweigerd
worden.
c) Indien, na het toepassen van criteria a) en b), de wedstrijdduur nog steeds de 3 uur zou
overschrijden zal het aantal deelnemers per wedstrijdnummer beperkt worden.
Bij een teveel aan inschrijvingen op de uiterste inschrijfdatum (verwachte overschrijding van de
reglementair toegelaten wedstrijdduur van 3 uur) en na het toepassen van de hierboven onder a), b)
en c) vermelde criteria, worden de door bovengenoemde ‘beperkingen’ getroffen clubs hiervan
uiterlijk tegen 15 september op de hoogte gebracht.
 In het zwembad zelf wordt geen publiek toegelaten. Het publiek kan terecht in de cafetaria en dit
mits het respecteren van de op dat moment geldende corona-maatregelen.
 Het inschrijvingsgeld (VZF-startgeld inbegrepen) bedraagt € 5,00 per start. Dit dient gestort te
worden op het rekeningnummer BE71 9796 3139 8869 van de Waregemse Zwemclub vóór
19/9/2020.
 Tijdens de coronaperiode worden er geen afgevaardigden toegelaten en zullen de trainers, ook
deze zonder CV, de taken van de afgevaardigden overnemen in het zwembad.
 Er worden geen medailles uitgereikt. De medailles van alle wedstrijden worden aan de
begeleidenende trainer(s) van de club meegegeven.
 De clubs worden er aan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en zwemsters, ook
de namen van hun begeleidende trainers evenals de namen en de CV-nrs. van hun officials moeten
opgeven (het nodige aantal officials is functie van het door de club voor dat dagdeel individueel
ingeschreven aantal zwemmers en zwemsters op de ‘uiterste datum van inschrijving’ – zie ook Deel
II, 3.1 van de ‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2017-2021 – versie 9_2019’ : één official
vanaf 3, twee officials vanaf 10, drie officials vanaf 20, vier officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40
ingeschreven zwemmers, ...).
Het aantal effectief fungerende officials wordt door de kamprechter bepaald, cf. § E.1. van het
‘Vlaams Heropstartplan Zwemmen VZF’.
 "De goedkeuring van dit VP en de organisatie van deze zwemmeeting is onder voorbehoud van
de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad m.b.t. de organisatie van sportwedstrijden. In
alle geval zal door de organiserende club of door het organiserend bestuur een
coronaverantwoordelijke worden aangeduid in exclusieve functie die zal toezien op de naleving
van het 'Protocol voor de organisatie van sportevenementen en wedstrijden' van Sport
Vlaanderen en van het 'Vlaams Heropstartplan zwemmen' van de Vlaamse Zwemfederatie. Bij
vragen kan contact worden opgenomen met dhr. Danny Uyttersprot, lid van de Vlaamse
sportcommissie zwemmen, gsm 0485/848170 of mail danny@zwemfedwvl.be.""
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