
 

 

 

Wedstrijdreglement “CVB SCSG” van zondag 29 maart 2020 
 

- De wedstrijd CVB SCSG zal gezwommen worden in het zwembad “Pierebad” gelegen in de Ringlaan 
25 te Strombeek-Bever op zondagnamiddag 29 maart 2020. De wedstrijd zal aanvangen op 14u00 
stipt.  

 

- Het inzwemmen zal kunnen aangevat worden vanaf 13u00 en zal beëindigd worden om 13u55. 
Afhankelijk van het aantal zwemmers zal er waarschijnlijk worden ingezwommen in 2 shiften. Deze 
groepen kunnen ingedeeld worden volgens geslacht of volgens zwemclubs. Hierover zal ten gepaste 
tijden worden gecommuniceerd naar de sportsecretaris van de deelnemende zwemclubs toe. 

 

- De deelname aan de wedstrijd moet bevestigd worden tegen ten laatste 22 februari 2020 met een 
raming van het aantal zwemmers aan sportsecretariaat@scsg.be. Omdat het aantal zwemmers 
beperkt moet worden (ongeveer 150-170 zwemmers) zullen de eerste zwemclubs die zich 
aanmelden toegelaten worden tot deelname aan de wedstrijd. Bij de bevestiging van deelname zal 
tevens de inschrijf-lenex worden meegestuurd door het sportsecretariaat van SCSG. Er wordt dan 
ook gevraagd om een zo correct mogelijke raming te maken van het aantal zwemmers bij het verzoek 
om deelname. Wanneer het maximum aantal zwemmers is bereikt, zal het sportsecretariaat van 
SCSG dit zo snel mogelijk melden aan de volgende zwemclubs die zich nog zouden aanmelden. 

 

- Het maximaal aantal starten per zwemmer is bepaald op 3 programmanummers voor alle 
zwemmers van 11 jaar en ouder. Voor de 9- en 10-jarige zwemmers geldt een beperking tot 2 
programmanummers (zoals voorgeschreven in de VZF-reglementen). 

 

- De aflossingsnummers (programmanummer 16 en 17) zijn telkens een wedstrijd 4 x 50 meter vrije 
slag voor zowel meisjes/dames als jongens/heren en zal telkens gezwommen worden in volgende 
categorieën : een categorie van 11- tot en met 14-jarigen en een categorie van 15-jarigen en ouder. 
Er worden medailles voorzien voor deze 2 categorieën : 11-14-jarigen en 15-jarigen en ouder. 

 

 



 

- De volgende prijzen zullen worden uitgedeeld :    

* voor de individuele nummers (programmanummers 1 tot en met 14) : Medailles voor top 3: 

° 9-10 : per leeftijdsjaar voor meisjes en jongens  

° 11+ : per leeftijdscategorie voor meisjes/dames en jongens/heren 

  * Aflossingsnummers (programmanummers 15 en 16) :  

Medailles (per 4 voor elke ploeg) voor top 3  : 

° 11-14 : per categorie voor meisjesploeg en jongensploeg 

° 15+ : per categorie voor damesploeg en herenploeg  

 

- Het inschrijvingsgeld bedraagt per start :     

 * 50m : 4€      

 * 100 m en 200m : 5€     

 * 400m : 6€     

 * Aflossing 4x50m : 6€  

Het inschrijvingsgeld dient ten laatste tegen 24 maart 2020 gestort te worden op het 
rekeningnummer BE 43 0680 5313 4001 op naam van SCSG met de vermelding van “CVB SCSG” + 
naam deelnemende zwemclub.   

  

- Indien de tijdslimiet overschreden dreigt te worden, behoudt SCSG zich het recht de laatst 
ingeschreven zwemclubs te weigeren of andere maatregelen te nemen om binnen de tijdslimiet te 
blijven. Zo kan ook het aantal starten per zwemmers beperkt worden tot 2. Gelieve daarom op 
voorhand 2 lenex-bestanden aan te maken : eentje met maximum 3 starten en eentje met 
maximum 2 starten per zwemmer. De volgende maatregel kan de schrapping zijn van de 2 
aflossingsnummers (programmanummers 15 en 16). 

 

- De zwemclubs die toegelaten werden tot deelname aan de wedstrijd en dus bijgevolg ook de 
inschrijflenex hebben ontvangen van het sportsecretariaat van SCSG, zullen hun beide ingevulde 
lenex-bestanden (met maximum 2 starten per zwemmers en met maximum 3 starten per zwemmer)  
moeten toezenden naar sportsecretariaat@scsg.be tegen ten laatste zondag 22 maart 2020. 

 

 

 

 


