BEKER
V. Z. W.
VRIJE ZWEMMERS DRONGEN
30 September 2018
UITNODIGING
Erkenningsnummer: 170924170415HM

MET WERKING VAN :

PROGRAMMA:
1ste koers

: 100 M schoolslag dames:

2de koers

: 100 M vrije slag heren:

benjamins - miniemen - kadetten - pupillen - senioren

3de koers

: 50 M schoolslag meisjes:

eendjes - dolfijntjes

4de koers

: 50 M vrije slag jongen:

eendjes - dolfijntjes

5de koers

: 100 M schoolslag dames/heren: veteranen 25 - 35 - 45

6de koers

: 4 X 100 M wisselslag dames

7de koers

: 4 X 100 M wisselslag heren

benjamins - miniemen - kadetten - pupillen - senioren

PAUZE

8ste koers

: 100 M vrije slag dames :

benjamins - miniemen - kadetten - pupillen - senioren

9de koers

: 100 M schoolslag heren:

benjamins - miniemen - kadetten - pupillen - senioren

10de koers

: 50 M vrije slag meisjes:

eendjes - dolfijntjes

11de koers

: 50 M schoolslag jongens:

eendjes - dolfijntjes

12de koers

: 100 M vrije slag dames/heren:

13de koers

: 8 X 50 M schoolslag gemengd

14de koers

: 8 X 50 M vrije slag gemengd

Wanneer ?

: 30

Waar ?

: Zwembad

veteranen 25 - 35 - 45 -

september 2018
HET STROP Stropstraat Gent (25 M bad - zes banen)

Toegang zwembad

: 14u00

Juryvergadering

: 14u15

Inzwemmen

: 14u15-14u45

Aanvang der wedstrijden

: 15u00

Maximum aantal uitgenodigde clubs : 15 (per club max. 60 startplaartsen)

Indienen inschrijvingen vóór:

Met dank en sportieve groet.

23 augustus 2018 aan VRIJE ZWEMMERS DRONGEN vzw
Siegfried Struyvelt via secretariaat@vzd.be (splash bestand)

REGLEMENT
BEKER V Z W VRIJE ZWEMMERS DRONGEN
1.

De VZW VRIJE ZWEMMERS DRONGEN wordt jaarlijks, in het najaar, in het
Stedelijk Zwembad Het Strop, Stropstraat te Gent, ingericht door de zwemclub Vzw VRIJE
ZWEMMERS DRONGEN.

2.

De clubs worden uitgenodigd.

3.

De organiserende club stelt het programma op.

4.

De winnende club wordt aangeduid door samentelling der behaalde punten in de
verschillende koersen en categorieën.

5.

De punten worden toegekend à rato van het aantal deelnemende clubs.

7.

Het is de eerstgeklasseerde zwemmer/zwemster die punten behaald voor zijn/haar club. Bij
niet deelname of diskwalificatie van de eventuele enige deelnemende zwemmer/ster in een
categorie is het aantal punten gelijk aan 0

7.

Bij de aflossingswedstrijden worden de punten verdubbeld.

8.

Bij gelijke punten in het eindklassement, worden het grootst aantal eerste plaatsen in
aanmerking genomen. Indien er terug gelijke punten voorkomen worden vervolgens het
aantal tweede plaatsen in aanmerking genomen, enz...

9.

De zwemmers/sters zijn verplicht in hun eigen leeftijdscategorie te zwemmen, uitgezonderd in
de aflossingswedstrijden.

10.

Maximum aantal inschrijvingen (startplaatsen)
inbegrepen.

11.

Voor de aflossingswedstrijden mogen de clubs slechts
inschrijven.

12.

Elke deelnemende club dient minstens twee tijdopnemers af te vaardigen.

13.

Er wordt slechts één start gegeven.

14.

Vervangingen zijn toegelaten, toevoegingen niet.

15.

De beker VZW VRIJE ZWEMMERS DRONGEN wordt onmiddellijk na het zwemfeest
uitgereikt door een afgevaardigde van VZW VRIJE ZWEMMERS DRONGEN aan de
winnende club.

16.

Alle reglementen, welke door het FINA-reglement Zwemmen voorzien zijn, blijven van
toepassing.

17.

Geschillen, welke over het toekennen van de punten en de beker zouden rijzen, zullen door
de inrichters van de wedstrijd worden beslecht.

60 per club. Aflossingen niet
1

ploeg per wedstrijd

Vzw VRIJE ZWEMMERS DRONGEN

