Wedstrijdreglement – aflossing
Clubs geven bij het doormailen van de inschrijving ook aan of ze een aflossingsploeg wensen
in te schrijven.

-

Er kunnen max. 20 ploegen starten
(Indien er meer dan 20 ploegen zijn ingeschreven, zal er slechts 1 ploeg per club
worden toegelaten, als dit nog niet volstaat zal er voorrang gegeven worden aan de
clubs die het eerst ingeschreven hebben).

-

Het startgeld voor de aflossingsploeg bedraagt 8 euro (VZF stuurt een factuur op naar
de club)

-

De aflossing zal gezwommen worden zonder gebruik te maken van de elektronische
tijdsopname.

-

Er is enkel een “Open klassement”.

-

Er is een prijs voor de ploeg die wint.

-

De ploeg bestaat uit 2 dames en 2 heren.

-

De club kiest zelf welke deelnemer welke afstand zwemt en in welke volgorde.

-

De 4 deelnemers aan de aflossing zwemmen met dezelfde badmuts (club zorgt
hiervoor)

-

De dag zelf verwachten we dat de clubafgevaardigde voor 14u de ploegsamenstelling
binnenbrengt. Hiervoor zal er een formulier in de clubenvelop zitten.
Op dit formulier staan de namen van de deelnemers in de volgorde dat ze gaan
starten, de afstand die de deelnemers gaan zwemmen en de omschrijving van de
badmuts.

-

Bij het indienen van de ploegsamenstelling ontvangt de clubafgevaardigde 4 bandjes
(2 bandjes in kleur X voor de deelnemers die de 250m gaan zwemmen/2 bandjes in
kleur Y voor de deelnemers die de 500m gaan zwemmen). De deelnemers aan de
aflossing dragen dit bandje op het ogenblik dat ze zich begeven naar de start van de
aflossing.

-

De deelnemers aan de aflossing verzamelen allemaal aan het startponton 10 minuten
voor de start van de aflossing. Op dat ogenblik zal er ook een briefing gegeven
worden aan alle deelnemers.

-

Wanneer de wedstrijd start, mag er van elk team slechts 1 deelnemer aanwezig zijn
op het startponton. Deze deelnemer meldt zich bij de verantwoordelijke official en
laat zijn badmuts + bandje zien.

-

Deelnemers die de 250m zwemmen, zullen 1 rondje zwemmen en aantikken aan de
aankomst van de elektronische tijdsopname. Deelnemers die de 500m zwemmen,
zwemmen 2 rondjes en komen vervolgens ook aan, aan de aankomst van de
elektronische tijdsopname.

-

De deelnemer die klaar staat op het startponton mag pas vertrekken als zijn/haar
ploeggenoot is aangekomen.

-

Vroegtijdige aflossing, afsnijden van het parcours en onbehoorlijk gedrag zal leiden
tot diskwalificatie van de aflossingsploeg.

