Gesticht in 1920

Beste zwemvrienden,
Vrije Zwemmers Gent organiseert op 26 mei 2019 de Memorial Hubert
Beke. Net als vorig jaar bieden wij jullie een dag vol zwemplezier en
wedstrijdspanning in het Gentse Stropzwembad.
In bijlage vinden jullie alvast het wedstrijdprogramma. Tijdens de
zwemwedstrijd zullen er ook belegde broodjes verkrijgbaar zijn.
Hierover meer in bijlage.
Indien jullie aan deze wedstrijd wensen deel te nemen, gelieve dan te
bevestigen ten laatste vrijdag 8 maart 2019.
De inschrijvingslijsten worden ten laatste verwacht tegen 12 mei 2019.
Wij kijken er alvast naar uit jullie te mogen verwelkomen.
Sportieve groeten,

Vrije Zwemmers Gent
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Gesticht in 1920

Chers amis nageurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Mémorial Hubert Beke qui
se déroulera le dimanche 26 mai 2019. Tout comme l’année passée
nous vous offrons une journée de plaisir et de compétition sportive
dans la piscine Strop de notre belle ville de Gand.
En annexe, vous trouverez le programme. A midi, vous aurez
également la possibilité de commander des sandwiches. Toutes les
informations pratiques se trouvent également en annexe.
Veuillez confirmer votre participation à cette journée jusqu’au 8 mars
2019.
Les listes d’inscription peuvent être rentrées jusqu’au 12 mai 2019.
Nous espérons pouvoir vous accueillir nombreux à cette occasion.

Salutations sportives,

Vrije Zwemmers Gent
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Gesticht in 1920

Broodjes/Sandwiches
Tijdens onze wedstrijd kunnen jullie ook genieten van huisbereide belegde broodjes.
Wij bieden jullie de volgende keuze aan:
-

Broodje
Broodje
Broodje
Broodje
Broodje

kaas of met groentjes
ham met groentjes
ham en kaas met groentjes
tonijn met groentjes
américain préparé met groentjes

Alle broodjes kosten 2,5€ en worden bij voorkeur ook vooraf besteld via mail waarbij
u uw keuze van broodje(s) meedeelt.
Pendant notre concours, vous pourrez également
sandwiches maison. Vous avez le choix entre:
-

Sandwich
Sandwich
Sandwich
Sandwich
Sandwich

déguster

nos

excellents

fromage avec crudités
jambon avec crudités
fromage et jambon avec crudités
thon avec crudités
préparé avec crudités

Le prix des sandwiches est de 2,5€ à commander de préférence à l’avance par mail
en spécifiant votre choix.
Ondergetekende/Soussigné --------------------------------------------------------------Bestelt/commande : --- broodje(s) kaas/sandwich(es) fromage
--- broodje(s) ham/sandwich(es) jambon
--- broodje(s) ham- kaas/sandwich(es) jambon/fromage
--- broodje(s) tonijn/sandwich(es) thon
--- broodje(s) préparé/sandwich(es) américain préparé
Tota(a)l : ---- x 2,5€ = -----€ (te storten op rekeningnr./à verser sur le compte
BE 89 8600-1344-4885 - BIC: SPAABE22)
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VZG Memorial Hubert Beke
Plaats/Lieu: Zwembad/Piscine Strop - Stropstraat 31, 9000 Gent/Gand – Belgique
Inschrijvingen/Inscriptions:
Inschrijvingen mogen doorgestuurd worden naar het mailadres
sportsecretaris@vzg.be ten laatste op 12 april 2019.
Les inscriptions peuvent être envoyées à l’adresse courriel sportsecretaris@vzg.be
pour le 27 avril 2019 au plus tard.
Categoriëen/Catégories
Eendjes/Canetons

13 - 12 - 11

Dolfijntjes/Dauphins

10 - 09

Benjamins

08 - 07

Miniemen/Minimes

06 - 05

Kadetten/Cadets

04 - 03

Pupillen/Pupilles

02 - 01

Senioren/Seniors

00 – vroeger/avant

Masters

categorie per 5 jaar/catégorie par 5 ans

Let op: Een persoon die één wedstrijd meezwemt bij de senioren kan niet als veteraan
optreden in een andere koers.
Attention: Les personnes qui participent à une course chez les seniors, ne pourront pas
participer comme vétéran à une autre course.
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Programma/Programme
Toegang zwembad/Accès à la piscine: 7u45
Opwarming – juryvergadering/Echauffement – réunion du jury : 8u
Start wedstrijd/Début concours: 9u
Einde voormiddag – medailles/Fin matinée - médailles: 12u30
Start namiddag/Début après-midi: 14u00
Einde namiddag/Fin après-midi: 18u00
Medaille uitreiking/Remise des médailles: 18u30
Opgelet: deze planning is ter informatie en kan gewijzigd worden in functie van de
inschrijvingen.
Attention: ce planning est à titre d’information et peut encore être modifié en
fonction des inscriptions

Reglement/Règlement:
1) FINA: Het FINA reglement zal van toepassing zijn gedurende de hele
meeting/ FINA: Le règlement FINA sera d’application pendant tout le
concours.
2) Om praktische redenen zullen extra inschrijvingen of wijzigingen in het
programma niet worden toegelaten de dag van de wedstrijd./Pour des raisons
pratiques, des inscriptions supplémentaires ou des modifications au
programme ne seront pas admises le jour du concours.
3) De Beker Hubert Beke wordt ingericht door de Vrije Zwemmers Gent en
beslist het programma. Deze kan verschillen van jaar tot jaar. Er is een beker
voor de eerste, tweede en derde plaats. De winnende club wordt automatisch
uitgenodigd deel te nemen aan de volgende bekerwedstrijd./La Coupe Hubert
Beke est organisée par Vrije Zwemmers Gent et décide le programme. Cela
peux changer d’année à année. Il y a une coupe pour la première, deuxième
et troisième plaçe. Le club gagnant sera automatiquement invité pour
participer au prochain concours.
4) Elke deelnemende clubs levert minimum 2 officiëlen. Alleen op deze wijze
kan een vlot verloop nagestreefd worden./Chaque club particpant livre au
minimum 2 officielles. Seulement là nous pouvons garantir un bon
déroulement.
5) Men is verplicht in de eigen leeftijdscategorie te zwemmen. De veteranen
zwemmen in categorieën per 5 jaar. De 25-plussers zwemmen ofwel onder
hun eigen categorie (veteranen) ofwel bij de categorie senioren/Les nageurs
sont obligés de nager dans leur catégorie d’âge. Les Masters nagent dans les
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catégories par 5 ans. Les 25-plus ont le choix de nager dans leur propre
catégorie (Masters) ou dans la catégorie Seniors, mais pas dans les deux.
6) De Beker Hubert Beke wordt na het zwemfeest uitgereikt op het einde van de
medaille-uitreiking./La Coupe Hubert Beke sera remis après la remise des
médailles.



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



Geschillen, over het toekennen van de punten en beker worden door de inrichters
beslecht. Beroep kan aangetekend worden bij het Fros Technische Cel
Zwemmen.



De puntentelling verloopt als volgt:
Enkel de eerste 4 plaatsen kunnen punten verdienen:

1ste plaats: 10 punten
2de plaats: 8 punten
3de plaats: 5 punten
4de plaats: 2 punten

Enkel de eerst geklasseerde zwemmer/zwemster kan punten behalen voor
zijn/haar club indien hij/zij bij de eerste 4 eindigt.
Bij niet deelname of uitsluiting van de zwemmer/zwemster in een categorie, is het
aantal punten altijd gelijk aan 0.
De regels voor de individuele koersen zijn ook van toepassing op de estafette. De
puntentelling van de estafette zijn het dubbele van de individuele koersen.
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Wedstrijdprogramma/Programme:
1) 50M VRIJE SLAG JONGENS - NAGE LIBRE GARCONS

open/ouvert

2) 50M VRIJE SLAG MEISJES – NAGE LIBRE FILLES

open/ouvert

3) 100M RUGSLAG JONGENS – DOS GARCONS

dolfijnen tem masters/dauphins à masters

4) 100M RUGSLAG MEISJES - DOS FILLES

dolfijnen tem masters/dauphins à masters

PAUZE/PAUSE - UITREIKING MEDAILLES KOERS 1 tem 4
5) 200M SCHOOLSLAG JONGENS – BRASSE GARCONS benjamins tem masters/benjamins à masters
6) 200M SCHOOLSLAG MEISJES – BRASSE FILLES

benjamins tem masters/benjamins à masters

7) 400M VRIJE SLAG JONGENS – NAGE LIBRE GARCONSbenjamins tem masters/benjamins à masters
8) 400M VRIJE SLAG MEISJES – NAGE LIBRE FILLES benjamins tem masters/benjamins à masters
PAUZE/PAUSE - UITREIKING MEDAILLES KOERS 5 tem 8
9) 50M RUGSLAG JONGENS – DOS GARCONS

open/ouvert

10) 50M RUGSLAG MEISJES – DOS FILLES

open/ouvert

11) 4x50M WISSELSLAG HEREN – 4 NAGES MESSIEURS

open/ouvert

12) 4x50M WISSELSLAG DAMES – 4 NAGES

open/ouvert

DAMES

MIDDAGPAUZE/PAUSE - UITREIKING MEDAILLES KOERS 9 TEM 12 tot 14u
13) 50M SCHOOLSLAG MEISJES – BRASSE FILLES

open/ouvert

14) 50M SCHOOLSLAG JONGENS – BRASSE GARCONS

open/ouvert

15) 100M WISSELSLAG MEISJES – 4 NAGES FILLES

dolfijnen tem masters/dauphins à masters

16) 100M WISSELSLAG JONGENS – 4 NAGES GARCONS dolfijnen tem masters/dauphins à masters
PAUZE/PAUSE - UITREIKING MEDAILLES KOERS 13 tem 16
17) 200M RUGLSAG MEISJES –DOS FILLES

benjamins tem masters/benjamins à masters

18) 200M RUGSLAG JONGENS – DOS GARCONS

benjamins tem masters/benjamins à masters

19) 50M VLINDERSLAG MEISJES – PAPILLON FILLES

dolfijnen tem masters/dauphins à masters

20) 50M VLINDERSLAG JONGENS – PAPILLON GARCONS dolfijnen tem masters/dauphins à masters
21) 100M VRIJE SLAG MEISJES – NAGE LIBRE FILLES dolfijnen tem masters/dauphins à masters
22) 100M VRIJE SLAG JONGENS – NAGE LIBRE GARCONS dolfijnen tem masters/dauphins à masters
PAUZE/PAUSE - UITREIKING MEDAILLES KOERS 17 TEM 22
23) 8x50M SCHOOLSLAG GEMENGD – BRASSE MIXTE
dames/ 4 messieurs)

open ( 4 dames/4 heren)/ouvert (4

RUSTPAUZE/PAUSE
24) 8x50M VRIJE SLAG GEMENGD – NAGE LIBRE MIXTE
dames/ 4 messieurs)

open ( 4 dames/4 heren)/ouvert (4
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