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VOORPROGRAMMA          Live results op Swimrankings/Splash Me: Ja X Neen O  

  
voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: 04/09/2020 
 

Antw  O  Vl.Bra  X  Limb  O  O-Vl  O  W-Vl  O Goedgekeurd voor het VSB op                11/09/2020
  

   door Ann De Wit 

Kamprechter: Naam: Joeri Jacobs   

                                     C.V.nr:  ZCK/12084/80 

 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.):    KAZS en KLSVZ 

 

Starter: 

 

Datum wedstrijd :                   11-11-2020 
Luc Geyssens – KAZS/10136/52 
  

Zwembadgegevens 

Naam: Aarschot 

Adres: Demervallei 8 

  

Jurysecretaris: Aantal banen: 8 
Nico Ricquier – KAZS/10165/67 

 
Lengte: 25m 

Tijdopname: Automatisch 

 

Medische dienst: eigen redders 

Aanvraag dubbelzwemmen1:  JA  O     NEEN  O 

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:              28-10-2020 
Naam:  Karolien Dumon    

E-mail:  karoliendumon@gmail.com  

Tel / GSM 0494/34.58.63 Inschrijftijden van 1-1-2019 tot en met 28-10-2020  

WEDSTRIJDGEGEVENS 
 
Aard van de wedstrijd:   

Internationaal  O   

Nationaal  O  Beker O 

Op uitnodiging X  Wisselbeker O  

 
 

Aanvang inzwemmen:     8:00 uur 
Aanmelden officials bij kamprechter:                       jurysamenstelling wordt op voorhand opgemaakt 

Aanvang wedstrijd:     9:15 uur 

 

Max. aantal starten per zwemmer: 2  

 

Prijzen :  Er worden geen medailles voorzien  
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NAAM VAN DE WEDSTRIJD :                11 november meeting 
                  voormiddag 9-12 jarigen 

    
Wed.Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 

1. series 100m schoolslag Alle 9 / 10 

2. series 100m schoolslag Meisjes 11 - 12 

3. series 100m schoolslag Jongens 11 - 12 

4. series 100m rugslag Alle 9 / 10 

5. series 100m rugslag Meisjes 11 - 12 

6. series 100m rugslag Jongens 11 - 12 

7. series 100m vrije slag Alle 9 / 10 

8. series 100m vrije slag Meisjes 11 - 12 

9. series 100m vrije slag Jongens 11 - 12 

10. series 100m vlinderslag Alle 9 / 10 

11. series 100m vlinderslag Meisjes 11 - 12 

12. series 100m vlinderslag Jongens 11 - 12 
 

 

1 Gemengd is enkel toegelaten voor 9 en 10-jarigen.  
 
 
 

Het programma zal verschijnen op volgende website:  
  O  https://www.klsvz.be 
  O  www.swimrankings.net 
 
 

1. De zwemmers kunnen verblijven in de sporthal gelegen in het zwembadcomplex.  
 

2. Er zal gewerkt worden met verschillende oproepkamers. De eerste bevindt zich in de sporthal. 
 

3. Het inschrijfgeld bedraagt 4,00 EUR per start per zwemmer. 
Gelieve dit te storten op BE54 0015 3703 2997 met vermelding “startgeld 11 november meeting 2020 + 
naam van de club” ten laatste op 5 november 2020. 

 
4. We vragen om jullie clubdeelname zo snel mogelijk te bevestigen, ten laatste 15 oktober 2020 met 

schatting van het aantal deelnemers aan karoliendumon@gmail.com. 
 

5. Inschrijven met lenex via email naar karoliendumon@gmail.com ten laatste zondag 28 oktober 2020. 
Graag de namen van de officials en de afgevaardigde mee opnemen in de lenex.  
Uw inschrijving is pas geldig als u van ons een bevestiging heeft ontvangen en mits het betalen van de 
startgelden. 
 

6. Bij het overschrijden van het maximale aantal inschrijvingen toegelaten binnen de lokale en nationale 
Covid reglementering of VZF reglementen zullen volgende criteria gehanteerd worden om clubs of 
zwemmers te weigeren :  

- het aantal toegelaten zwemmers per club is beperkt tot het maximum aantal zwemmers toegelaten in een 
'sportbubbel'  

- het aantal toegelaten zwemmers per club zal beperkt worden in verhouding tot het aantal geleverde 
officials, met uitzondering van de organiserende clubs 

- aangezien bij het inzwemmen per club in aparte banen moet ingezwommen worden (geen vermenging 
van de sportbubbels), vragen we de clubs hun aantal ingeschreven zwemmers zo veel mogelijk een 
veelvoud te maken van 6 . Wanneer blijkt dat het inzwemmen niet meer mogelijk is binnen de 
vooropgestelde tijd door het feit dat een club maar 1 of enkele zwemmers in een baan hebben tijdens het 
inzwemmen, zal deze clubs gevraagd worden om hun zwemmers te beperken tot een veelvoud van 6. 

- de clubs zullen opgenomen worden in het programma in volgorde van aanmelden bij de organisator. 
Wanneer de inschrijvingslenex de organisatie niet op tijd bereikt, kan dit aanleiding geven tot het 
schrappen van de betrokken club 



 
 

Voorpogramma MM  Vlaamse Zwemfederatie 
Pagina 1 Burg. Maenhautstraat 100-102 
Update: 03/2018  9820 Merelbeke 
  Tel. 09/220.53.87  info@zwemfed.be 
 

   
 

 
- Wanneer er een groot aantal geinteresseerde clubs moet worden afgewezen, zal het programma tijdens 

een volgende meeting georganiseerd in het zwembad van Aarschot herhaald worden en zullen de 
afgewezen zwemmers/clubs voorrang krijgen op deze wedstrijd om in te schrijven. 

 
7. Mbt de officials : de clubs zullen na de uiterste datum van inschrijving verwittigd worden of hun officials 

weerhouden zijn om te fungeren op de wedstrijd of niet. De jury zal dus voorafgaand aan de wedstrijd 
worden samengesteld zodat niemand onnodig op de wedstrijd moet aanwezig zijn. 
 

8. Alle ouders, zwemmers en trainers moeten op de hoogte zijn van de regels rond het coronavirus. Het niet 
naleven van deze regels kan er toe leiden dat de zwemmer/trainer/,… verwijderd wordt uit het zwembad. 
 

9. Alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, zullen door het bestuur van KLSVZ/KAZS worden 
opgelost. 
 

10. Het programma zal verschijnen op www.klsvz.be We werken met de live-resultaten via swimrankings. 
 

11. De goedkeuring van dit voorprogramma en de organisatie van deze zwemmeeting is onder voorbehoud 
van de beslissingen van de Nationale veiligheidsraad met betrekking tot de organisatie van 
sportwedstrijden. 
 Er wordt door de organiserende clubs een coronaverantwoordelijke aanduiden die zal toezien op de  
 naleving van het “protocol voor de organisatie van sportevenementen en wedstrijden” van Sport  
 Vlaanderen en va het ‘Vlaams Heropstartplan zwemmen” van de VZF. 


