Inschrijvingsmodaliteiten
Flanders Swimming Cup Antwerp
zaterdag 19 januari - zondag 20 januari 2019
www.zwemfed.be/flanders

Organisator:
Vlaamse Zwemfederatie

Zwembad:
Wezenberg, Desguinlei 17-19, 2018 Antwerpen; 50m bad, 8 banen, elektronische tijdopname,
diepte: 3.85m - 2.25m, temperatuur 26-27°C

Reglementen:
FINA-reglementen zijn van toepassing

Wedstrijdnummers:
Vrije slag:

50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m

Rugslag:

50m, 100m, 200m

Schoolslag:

50m, 100m, 200m

Vlinderslag:

50m, 100m, 200m

Wisselslag:

200m, 400m

Aflossing:

4 x 100m vrije slag (enkel voor Nationale ploegen)

Inschrijven:
•
•

•
•

Het voorprogramma en Lenex zal op de website www.zwemfed.be/flanders geplaatst
worden om te importeren in SPLASH.
Inschrijvingen (Lenex-bestand) via mail opsturen naar pascale.verbauwen@zwemfed.be.
Een ontvangstbevestiging van de Vlaamse Zwemfederatie wordt toegestuurd als bewijs van
inzending.
Uiterste datum voor inschrijving: 12/01/2019 vóór 09u00.
De inschrijvingen worden, na de inschrijfdatum, ter controle op de website geplaatst.

Inschrijvingsmodaliteiten:
•

Voor deelname aan Flanders Swimming Cup moeten limieten behaald worden, deze
limiettijden moeten gezwommen zijn tussen 01/01/2018 en 10/01/2019.

•

De limieten moeten gezwommen zijn in een 50m bad. Er kan enkel ingeschreven worden
op de nummers waaraan men aan de limiettijden voldoet (zie website FSC).

•

Er kan enkel ingeschreven worden met 50m-bad tijden. Inschrijvingen met tussentijden
worden niet aangenomen.

•

Afmeldingen voor wedstrijdnummers of atleten zijn mogelijk tot en met woensdag 16
januari 2019 voor 09u00.

Samenstelling reeksen en finales:
•
•

•
•

De reeksen worden samengesteld volgens het FINA-reglement SW 3.1.1.2. en volgende
(uitgezonderd de 800 m vrije slag en de 1500 m vrije slag).
800m vrije slag dames en de 1500m vrije slag heren:
o Twee reeksen per discipline. De traagste reeks zwemt tijdens de ochtendreeksen, de
snelste reeks in de finales op zaterdag of zondag.
800m vrije slag heren en 1500m vrije slag dames:
1 reeks per discipline. Deze reeks zal telkens plaatsvinden tijdens de ochtendreeksen.

Klassementen:
•

•

OPEN = A en B Finale met de 16 beste gerealiseerde tijden, van de reeksen voor de volgende
wedstrijdnummers (voorwaarde zie verder):
o Alle vrije slag nummers (met uitzondering van de 800m en 1500m)
o 50m en 100m schoolslag
o 50m en 100m rugslag
o 50m en 100m vlinderslag
o 200m wisselslag
Er dienen minstens 32 zwemmers ingeschreven te zijn om bovenstaande B-finale in het
programma op te nemen.

Praktische richtlijnen:
•

De zwemmers dienen zich tijdig naar de oproepkamer en de startblokken te begeven in
trainingspak of clubuitrusting.

•

Zwemmers die de limiet hebben overschreden kunnen geen aanspraak maken op een
finaleplaats.

•

Atleten dienen in trainingspak of clubuitrusting op het podium te verschijnen. Prijzengelden
kunnen enkel afgehaald worden op moment van uitreiking na de finales van desbetreffende
wedstrijddag. Na het aflopen van de podium ceremonie is dit niet meer mogelijk.

Contact:
Pascale Verbauwen
pascale.verbauwen@zwemfed.be

Vlaamse Zwemfederatie vzw
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke
+32 (0)9 220 53 87

