VOORPROGRAMMA

LIVE results op Swimrankings/Splash Me: JA O NEEN X

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF
Antw O Vl.Bra/Bru O Limb O O-Vl
Voorzitter:

X W-Vl

Goedgekeurd voor het VSB op

O

Naam:

Kamprechter 1:

Datum aanvraag:

09/10/21
15/10/2021

door

C.V.nr:

- E-mail:

Naam:
C.V.nr:

Mark Van den Bosch
MEGA10726/68 - E-mail: markvandenbosch@telenet.be

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Organisator (club afk.): TSZ (Temse Schelde Zwemmers)

Starter:
Van Avermaet Geert - TSZ/10231/69

Datum wedstrijd : 21/11/2021
Zwembadgegevens
Naam: Temse
Adres: Kasteelstraat 85

Jurysecretaris:
Van Houte Hilde - TSZ/21020/69

Aantal banen: 8
Lengte: 25m
Tijdopname: Automatisch
Aanvraag dubbelzwemmen1: JA O

Medische dienst:
Gediplomeerd verpleger

NEEN X

Baanbreedte (optioneel):
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:
Uiterste datum: 14/11/2021 (max 14 dagen vóór wedstrijddatum)

Naam:

Sofie Geerinckx

E-mail:

sportsecretaris@tsz.be

Tel / GSM

0499/380743

Inschrijftijden van 1/01/2019 tot en met 14/11/2021

WEDSTRIJDGEGEVENS
Aard van de wedstrijd: Provinciale 2 Provinciaal O PK O Masters O
Internationaal
O
Nationaal
O
Beker O
Op uitnodiging
X
Wisselbeker O
Aanvang inzwemmen:
8:00 - 8:50 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers)
Aanmelden officials bij kamprechter: 8:15 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang)
Aanvang wedstrijd:
9:00 uur
Max. aantal starten per zwemmer: - Beperkt: zie wedstrijdreglement
Prijzen :

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

Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Tel. 09/220.53.87 info@zwemfed.be

NAAM VAN DE WEDSTRIJD : VITA-Schelde-Cup Deel 1
Wed.Nr.
1.
2.
3.

Soort
series
series
series

Afstand
400m
100m
400m

Stijl
vrije slag
wisselslag
vrije slag

Geslacht1
Dames
Alle
Heren

Leeftijden
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 - 18 / 19 +
9 - 10
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 - 18 / 19 +

De gemelde duur van een pauze is een richtlijn en kan aangepast worden ifv timing 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 verschijnen op volgende website: https://www.TSZ.be

De door de organiserende club aangestelde verantwoordelijke voor de maatregelen in verband met Corona is Steven Buytaert.
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Wedstrijdreglement “VITA-Schelde-Cup”
1. De wedstrijd staat open voor zwemmers geboren in 2012 of vroeger.
2. De wedstrijd bestaat uit 2 onderdelen:
·

2 series (400m vrije slag en 100m wissel) voor 9-10 jarigen

·

meerdere series van 100m, 200m en 400m: om deel te nemen aan de Vita-Schelde-Cup moeten deelnemers drie
van deze slagen zwemmen (zie punt 3. en 6.)

3. Om deel te nemen aan de Vita-Schelde-Cup is elke zwemmer verplicht om deel te nemen aan één 400 m, één 200 m en
één 100 m naar keuze (met uitzondering van de 9-10 jarigen)
4. De zwemmers worden in de uitslag per leeftijdscategorie gerangschikt. Het aantal deelnemers per club en per categorie is
onbeperkt.
5. Bij een te hoog aantal inschrijvingen behoudt TSZ zich het recht om de laatst ingeschreven deelnemers te weigeren –
voorinschrijvingen worden niet meegerekend – inschrijvingen zijn enkel geldig met Lenex. De geweigerde deelnemers zullen
verwittigd worden, ten laatste 5 dagen voor de wedstrijd. TSZ behoudt zich ook het recht om het reglement van de wedstrijd
aan te passen indien de omstandigheden daarom vragen.
6. Voor de geldprijzen worden de zwemmers gerangschikt volgens de punten van de FINA-tabel, van de 3 wedstrijden
samengeteld. De eerste 3 zwemmers per leeftijdscategorie krijgen een geldprijs:
de 1° 40 euro, 2° 20 euro en de 3° 10 euro.
Er zijn 5 leeftijdscategorieën: 11 – 12 jarigen; 13 – 14 jarigen; 15 – 16 jarigen; 17 – 18 jarigen; 19+ jarigen
7. Bij een gelijk aantal punten wordt rekening gehouden met het meest aantal eerste, tweede, derde plaatsen enz.
8. Indien een zwemmer wordt uitgesloten voor een wedstrijd of forfait geeft, bekomt hij/zij 0 FINA punten. De zwemmer blijft
in aanmerking komen voor de totaalrangschikking.
9. Winnende zwemmers moeten persoonlijk aanwezig zijn op de prijsuitreiking. De geldprijzen worden enkel persoonlijk
uitgereikt.
9. Bij de 9-10 jarigen is het aantal reeksen beperkt tot 4 reeksen voor beide wedstrijden. De laatst ingeschreven zwemmers
zullen geweigerd worden bij meer dan 32 zwemmers.
10. Aan de 9-10 jarigen worden per leeftijdsjaar naturaprijzen uitgereikt.
11. Het inschrijvingsgeld van 6 euro per start dient te worden gestort op het rekeningnummer BE67 7360 6498 2687 van TSZ
met de vermelding van “VITA-Schelde-Cup + naam club” en dit ten laatste op14/11/2021
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