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VOORPROGRAMMA LIVE results op Swimrankings/Splash Me: JA O NEEN X 
voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: 16/06/2021 
 
Antw     Vl.Bra/Bru    Limb  X  O-Vl     W-Vl    Aangepast en Goedgekeurd voor de VSW  
  op 18/07/2021  
 
   door Thierry Dolet 
 

Kamprechter: Naam: Daniël Van Rumst   
 C.V.nr: ZWIM/10014/58  -  E-mail: danielvanrumst@scarlet.be 
  
 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.): GZVN 

 

Starter: 

 

Datum wedstrijd : 21/07/2021 

UMANS Jozef  OZV/10225/56 

 
Zwembadgegevens 

Naam: SportinGenk Park 

Adres: Stedelijk Zwembad Genk, Emiel Van Dorenlaan 144, Genk 

  

Jurysecretaris: Aantal banen: 8 

THUWIS Marc  GZVN/11120/67 

 

Lengte: 50m 

Tijdopname: Handmatig 1 klok 

 

Medische dienst:  

 

Extra redder 

Aanvraag dubbelzwemmen1:  JA        NEEN  X 

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: 11/07/2021 
Naam:  Jurgen Huys    

E-mail:  wedstrijden@gzvneptunus.be  

Tel / GSM 0496 58 01 10 Inschrijftijden van 1/01/2019 tot en met 20/07/2021  

WEDSTRIJDGEGEVENS 
 
Aard van de wedstrijd:  Provinciaal  X 

Internationaal    

Nationaal   

Op uitnodiging  X    

 
 
Aanvang inzwemmen: 12:55 - 13:55 uur (zal worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers) 
Aanmelden officials bij kamprechter: 13:00 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang) 
Aanvang wedstrijd: 14:00 uur 

  

Max. aantal starten per zwemmer: Zie vrije tekst 

 

Prijzen : Geen 
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NAAM VAN DE WEDSTRIJD :   Kom-Terug-Uit-Je-Kot-Meeting Genk 

 Sessie 2 - namiddag 

    
  

Wed.Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 

11. series 100m Schoolslag Alle 9-10 

12. series 100m Vlinderslag Dames 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+ 

13. series 100m Schoolslag Heren 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+ 

14. series 100m Rugslag Dames 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+ 

15. series 100m Vrije slag Heren 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+ 

16. series 100m Vrije slag Alle 9-10 

17. series 50m Schoolslag Dames 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+ 

18. series 50m Vlinderslag Heren 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+ 

19. series 50m Vrije slag Dames 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+ 

20. series 50m Rugslag Heren 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+ 

 

De gemelde duur van een pauze is een richtlijn en kan aangepast worden ifv timing door de kamprechter. 

 
Het programma zal verschijnen op volgende website:  
  X  http://gzvneptunus.be 
  X  www.swimrankings.net 

 
1 Gemengd is enkel toegelaten voor 9 en 10-jarigen. Een gemengde aflossingsploeg (ook bij de 9 en 10 jarigen) moet steeds 

2 zwemmers hebben van elk geslacht. 
 
Vrije tekst:  
 

• Met betrekking tot COVID is de goedkeuring van dit voorprogramma en de organisatie van deze wedstrijd onder 
voorbehoud van de beslissingen van de verschillende overheden m.b.t. de organisatie van sportwedstrijden. In alle geval 
zal door de organiserende club een corona-verantwoordelijke worden aangeduid in exclusieve functie die zal toezien op 
het op dat moment van toepassing zijnde “Protocol voor de organisatie van sportevenementen en wedstrijden” van Sport 
Vlaanderen en van het “Vlaams Heropstartplan zwemmen” van de Vlaamse Zwemfederatie. 
 
 

• Tijdens de corona-periode zullen trainers, ook zonder CV, de taken van de afgevaardigden overnemen in het zwembad. 
 
 

• Er zal publiek toegelaten worden in het zwembad als dit toegelaten wordt door de betrokken overheden én onder de 
voorwaarden opgelegd door de overheden. 
 
 

• De praktische informatie naar zwemmers, trainers en officials zal ten laatste de dag voor de wedstrijd naar de 
deelnemende clubs verstuurd worden en zal rekening houden met de op dat moment geldende reglementeringen. 
 
 

• Het maximaal aantal deelnemers zal beperkt worden door: 
- De maximale capaciteit voor het inzwemmen 
- De maximale sessieduur van 3 uur bepaald in het Vlaams Heropstart Plan voor zwemwedstrijden. 
- De maximaal toegelaten zwemmers in de rustruimtes en de mogelijkheid per club een aparte “sportbubbel” te 
garanderen. 
 
 

• Bij tijdsoverschrijding (3 uur wedstrijd per dagdeel) kan 
- voorrang gegeven worden aan de eerst ingeschreven clubs 
- het aantal reeksen van sommige wedstrijden beperkt worden 
- het aantal deelnemers per club beperkt worden in verhouding tot het aantal doorgegeven officials van diezelfde club  
 
 

• (zie volgend blad) 
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• Maximaal 3 starts per zwemmer per dagdeel. 
De organiserende club behoud zich het recht voor om meer dan 3 starts toe te laten voor eigen zwemmers, indien na de 
inschrijvingsdeadline blijkt dat dit nog haalbaar blijkt binnen de sessieduur van 3 uur. Indien het daarna nog mogelijk blijkt 
kunnen nog niet bezette banen ook opgevuld worden met zwemmers van bezoekende clubs, mits voorafgaandelijk 
overleg. 
 

 

•  De clubs worden er aan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en zwemsters telkens per daggedeelte 
(voormiddag en namiddag) ook de naam van hun Clubafgevaardigde en de namen en de CV-nrs. van hun Officials 
moeten opgeven 
Om de neutraliteit van alle Officials te waarborgen dienen zij te fungeren in witte kledij. Enkel de door de VZF ter 
beschikking gestelde polo's zijn toegelaten zonder extra logo's of bedrukking. Of de witte kledij voorgeschreven door de 
buitenlandse federaties voor hun Officials. 
 
 

• Startgelden: 5 Eur/start 
 
 

• Enkel inschrijven via Team-Manager en per e-mail naar wedstrijden@gzvneptunus.be  
 
 

• Gelieve de startgelden voor 17/07/2020 te storten op het rekeningnummer IBAN: BE40 0682 2133 8263 – BIC: 
GKCCBEBB 
Met vermelding: Kom-terug-uit-je-kot-Meeting Genk + naam club 
 

 
 


