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VOORPROGRAMMA  
voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: 07/10/20 
 
Antw  O  Vl.Bra/Bru  O  Limb  O  O-Vl  X  W-Vl  O Goedgekeurd voor het VSB op        

 
Voorzitter: Naam:  door       

 C.V.nr:   - E-mail:       
 

Kamprechter 1: Naam:    
 C.V.nr:     - E-mail:       

 
 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.): Temse Schelde Zwemmers 

 

Starter: 

 

Datum wedstrijd : 22/11/2020 

Van Avermaet Geert – TSZ/10231/69 

  
Zwembadgegevens 

Naam: Temse 

Adres: Kasteelstraat 85 

  

Jurysecretaris: Aantal banen: 8 

Van Houte Hilde – TSZ/21020/69 

  

  

Lengte: 25m 

Tijdopname: Automatisch 

 

Medische dienst:  

Gediplomeerd verpleger 

Aanvraag dubbelzwemmen1:  JA  O     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: 08/11/2020 
Naam:  Sofie Geerinckx    

E-mail:  sportsecretaris@tsz.be  

Tel / GSM 0499380743 Inschrijftijden van 1/01/2019 tot en met 08/11/2020  

WEDSTRIJDGEGEVENS 
 
Aard van de wedstrijd:   

Internationaal  O   

Nationaal  O  Beker O 

Op uitnodiging x   Wisselbeker O  

 
 
Aanvang inzwemmen: 13:30 - 14:30 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers) 
Aanmelden officials bij kamprechter: 13:45 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang) 
Aanvang wedstrijd: 14:30 uur 
Aanvang inzwemmen finales:       uur 
Aanvang finales:       uur  

Max. aantal starten per zwemmer: - Onbeperkt: zie wedstrijdreglement 

Aantal reserves bij finales: -  

Prijzen :  Zie wedstrijdreglement O 

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



 

 

Voorpogramma MM  Vlaamse Zwemfederatie 
Pagina 1 Burg. Maenhautstraat 100-102 
Update: 09/2020  9820 Merelbeke 
  Tel. 09/220.53.87  info@zwemfed.be 
 

   
 

 
NAAM VAN DE WEDSTRIJD :   Vita Schelde Cup 

 2 - Deel 2 13+ 

    
  

Wed.Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 

10. series 50m schoolslag Dames 13 + 

11. series 200m vrije slag Heren 13 + 

12. series 200m schoolslag Dames 13 + 

13. series 100m vrije slag Heren 13 + 

14. series 100m vrije slag Dames 13 + 

15. series 200m wisselslag Heren 13 + 

16. series 200m wisselslag Dames 13 + 

17. series 50m vrije slag Heren 13 + 

18. series 50m vrije slag Dames 13 + 

19. series 100m rugslag Heren 13 + 

20. series 100m rugslag Dames 13 + 
 

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:   http://www.tsz.be 
   

 
  
Vrije tekst:  zie wedstrijdreglement 
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       Reglement “VITA-Schelde-Cup” – wedstrijd 22 november 2020 te Temse  

 
1. De wedstrijd staat open voor zwemmers geboren in 2011 of vroeger.  

2. De wedstrijd bestaat uit 2 onderdelen: een daggedeelte in de voormiddag voor de leeftijdscategorie 9-12 en 
een daggedeelte voor 13+ in de namiddag 

3. Het inschrijvingsgeld van 7 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 op 15/11/2020.  

4. Het aantal zwemmers is omwille van de beperkte capaciteit in de verblijfsruimte  gelimiteerd.  Per dagdeel 
ligt de maximum capaciteit op 130 zwemmers 

5. Inschrijvingen worden beperkt tot maximaal 25 deelnemers per club per dagdeel, met uitzondering van de 
organiserende club. 

6. Inschrijvingen worden aanvaard tot maximum capaciteit van aantal zwemmers bereikt is.  Indien blijkt dat 
met dit aantal zwemmers de maximale duur van de wedstrijd (3 uur)  overschreden wordt, zal er geschrapt 
worden in het aantal starten van de zwemmers. 

7. Voor deze wedstrijd zijn geen medailles of andere prijzen voorzien. 

8. De officials worden samen met de inschrijvingen doorgestuurd. De jury wordt op voorhand vastgelegd en 
samengesteld op basis van het verplicht aantal door te geven officials. Als het aantal officials ontoereikend 
is, zullen de deelnemende clubs aangeschreven worden 

9. Denk aan de Corona – basisregels : bij symptomen blijft de zwemmer thuis, dit geldt ook voor de trainer 
(/afgevaardigde) en official. Voor de laatste categorieën wordt voor vervanging gezorgd door de betrokken 
club 

10. Gelieve de richtlijnen in het draaiboek van de wedstrijd te respecteren!   
Dit wordt opgestuurd naar alle deelnemende clubs, ten laatste een week voor de wedstrijd. 

11. Er zullen verschillende vrijwilligers van de organiserende club aanwezig zijn om de Corona-richtlijnen 
controleren. Het niet respecteren van de richtlijnen kan leiden tot  uitsluiting van de wedstrijd 

 


