
 

Beste zwemvrienden, 
 
Bij deze worden jullie uitgenodigd op onze 1ste wedstrijd van het seizoen op 
zondag 26 september van 14u-20u die doorgaat in het zwembad Strop, 
Stropstraat 31, 9000 Gent. 
De bekerwedstrijd wordt door omstandigheden georganiseerd door de Vrije 
Zwemmers Gent. 
Aangezien het dus kort op de bal is zouden we graag van de geïnteresseerde 
clubs een bevestiging van aanwezigheid hebben tegen 12 september en de 
inschrijvingslijsten ten laatste vrijdag 20 september (via lxf in bijlage 
uitnodiging). 
Deze mag u doorsturen naar sportsecretariaatvzg@telenet.be 
 
Indien te weinig volk houden wij de optie open de wedstrijd te annuleren. 
Het programma kan u onderaan vinden.  
 
Covid-maatregelen: 
Er is nog enkel een mondmasker verplicht bij het zich verplaatsen IN de 
cafetaria. 
 
Puntentelling: 
 
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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Juryvergadering: 14u00 
Inzwemmen: 14u00 => 14u55 
Start wedstrijd: 15u00 
 
Programma: 
 

1. 50m SS dames    U13 tem masters 
 

2. 50m SS heren    U13 tem masters 
 

3. 50m RS meisjes    U9 en U11 
 

4. 50m RS heren    U9 en U11 
 

5. 200m VS dames    U11 tem masters 
 

6. 200m VS heren    U11 tem masters 
 

7. 50m SS meisjes    U9 en U11 
 

8. 50m SS jongens    U9 en U11 
 

9. 4 x 100m wisselslag gemengd (2d/2h) U11 tem masters 
 

30min PAUZE 
 

10. 50m RS dames    U13 tem masters 
 

11. 50m RS heren    U13 tem masters 
 

12. 50m VS meisjes    U9 en U11 
 

13. 50m VS jongens    U9 en U11 
 

14. 50m VL dames    U13 tem masters 
 

15. 50m VL heren    U13 tem masters 
 

16. 8 x 50m SS gemengd (4d/4h)  U11 tem masters 
 

17. 8 x 50m VS gemengd (4d/4h)  U11 tem masters 


