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VOORPROGRAMMA          Live results op Swimrankings/Splash Me: Ja X Neen O  

  
voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: 25/08/2019 
 

Antw  O  Vl.Bra  X  Limb  O  O-Vl  O  W-Vl  O Goedgekeurd voor het VSB op  26/08/2019 

 

   door Ann De Wit 

Kamprechter: Naam: Ria Van den Broeck   

                                     C.V.nr:  LAQUA/21105/60 

 
 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.):              SCSG 

 

Starter: 

 

Datum wedstrijd :                     24/11/2019 
Youri Busaan – SCSG/11138/68 
  

Zwembadgegevens 

Naam: Pierebad 

Adres: Ringlaan 25 – 1853 Strombeek-Bever 

  

Jurysecretaris: Aantal banen: 6 
Marianne Sion – SCSG/20393/60 

 
Lengte: 25m 

Tijdopname: Handmatig 1 klok 

 

Medische dienst: eigen redders 

Aanvraag dubbelzwemmen1:  JA  O     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:              17/11/2019  
Naam:  Ingrid Vercauteren    

E-mail:  sportsecretariaat@scsg.be  

Tel / GSM  Inschrijftijden van 1/09/2018 tot en met 17/11/2019  

WEDSTRIJDGEGEVENS 
 
Aard van de wedstrijd:   

Internationaal  O   

Nationaal  O  Beker O 

Op uitnodiging X   Wisselbeker O  

 
 

Aanvang inzwemmen:     13:00 uur  

Aanmelden officials bij kamprechter:     13:15 uur  

Aanvang wedstrijd:     14:00 uur 
  

Max. aantal starten per zwemmer: 3  

 

Prijzen :  Zie wedstrijdreglement X 

 3 Medailles 
X  per leeftijdsjaar voor 9 en 10-jarigen 
O  per leeftijdsjaar 
X  per leeftijdscategorie 
O  over jaren / categorieën heen  
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NAAM VAN DE WEDSTRIJD :                SCSG OPEN 

    

  
Wed.Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 

1. series 50m schoolslag Alle 9 / 10 

2. series 400m vrije slag Meisjes 11 - 12 

3. series 400m vrije slag Jongens 11 - 12 

4. series 200m vrije slag Dames 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 

5. series 200m vrije slag Heren 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 

6. series 100m wisselslag Alle 9 / 10 

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

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

 Pauze Pauze  0:15 

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

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

11. series 100m vrije slag Alle 9 / 10 

12. series 400m wisselslag Meisjes 13 

13. series 400m wisselslag Jongens 13 

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

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

 Pauze Pauze  0:15 

16. series 4 x 50m wisselslag Gemengd 11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 + 

 Einde Medaille ceremonie 

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

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. 

 
 

 

Het programma zal verschijnen op volgende website:  
  X  http://www.pbz-vlb.be 
  X  www.swimrankings.net 
 
  
Voorwaarden: (zie voor meer informatie bij wedstrijdreglement) 
 
 - De deelname aan de wedstrijd moet bevestigd worden tegen ten laatste 17 oktober 2019 met een raming van 
   het aantal zwemmers aan sportsecretariaat@scsg.be. 
 
- Het inschrijvingsgeld bedraagt per start :     
 * 50m : 4€      
 * 100 m en 200m : 5€     
 * 400m : 6€     
 * Aflossing 4x50m : 6€  
  Het inschrijvingsgeld dient ten laatste tegen 19 november 2019 gestort te worden op het rekeningnummer BE 43  
  0680 5313 4001 op naam van SCSG met de vermelding van “SCSG OPEN” + naam deelnemende zwemclub.   
  
- Indien de tijdslimiet overschreden dreigt te worden, behoudt SCSG zich het recht de laatst ingeschreven  
  zwemclubs te weigeren of andere maatregelen te nemen om binnen de tijdslimiet te blijven. Zo kan ook het  
  aantal starten per zwemmers beperkt worden tot 2. Gelieve daarom op voorhand 2 lenex-bestanden aan te  
  maken : eentje met maximum 3 starten en eentje met maximum 2 starten per zwemmer. 



 

 

 

Wedstrijdreglement “SCSG OPEN” van zondag 24 november 2019 
 

- De wedstrijd SCSG OPEN zal gezwommen worden in het zwembad “Pierebad” gelegen in de 
Ringlaan 25 te Strombeek-Bever op zondagnamiddag 24 november 2019. De wedstrijd zal aanvangen 
op 14u00 stipt.  

 

- Het inzwemmen zal kunnen aangevat worden vanaf 13u00 en zal beëindigd worden om 13u55. 
Afhankelijk van het aantal zwemmers zal er waarschijnlijk worden ingezwommen in 2 shiften. Deze 
groepen kunnen ingedeeld worden volgens geslacht of volgens zwemclubs. Hierover zal ten gepaste 
tijden worden gecommuniceerd naar de sportsecretaris van de deelnemende zwemclubs toe. 

 

- De deelname aan de wedstrijd moet bevestigd worden tegen ten laatste 17 oktober 2019 met een 
raming van het aantal zwemmers aan sportsecretariaat@scsg.be. Omdat het aantal zwemmers 
beperkt moet worden (ongeveer 150 zwemmers) zullen de eerste zwemclubs die zich aanmelden 
toegelaten worden tot deelname aan de wedstrijd. Bij de bevestiging van deelname zal tevens de 
inschrijf-lenex worden meegestuurd door het sportsecretariaat van SCSG. Er wordt dan ook gevraagd 
om een zo correct mogelijke raming te maken van het aantal zwemmers bij het verzoek om 
deelname. 

 

- Het maximaal aantal starten per zwemmer is bepaald op 3 programmanummers voor alle 
zwemmers van 11 jaar en ouder. Voor de 9- en 10-jarige zwemmers geldt een beperking tot 2 
programmanummers (zoals voorgeschreven in de VZF-reglementen). 

- Voor bepaalde programmanummers gelden volgende beperkingen : 

* programmanummers 2 en 4 : deze nummers zijn beperkt tot zwemmers van de categorie 
11 en 12 jaar 

* programmanummers 2 en 4 : wie aan programmanummer 2 of 4 deelneemt, heeft slechts 
recht om op 1 bijkomend nummer aan te treden 

* programmanummers 12 en 13 : deze nummers zijn beperkt tot zwemmers van 13 jaar 

 



- Het aflossingsnummer (programmanummer 16) is een wedstrijd 4 x 50 meter wisselslag en moet 
gezwommen worden door een gemengd team (dus telkens 2 jongens/heren en 2 meisjes/dames) van 
dezelfde leeftijdscategorie. Er worden medailles voorzien voor 4 categorieën : 11-12-jarigen, 13-14-
jarigen, 15-16-jarigen en 17-jarigen en ouder. 

 

- De volgende prijzen zullen worden uitgedeeld :    

* voor de individuele nummers (programmanummers 1 tot en met 15) : Medailles voor top 3: 

° 9-10 : per leeftijdsjaar voor meisjes en jongens  

° 11+ : per leeftijdscategorie voor meisjes/dames en jongens/heren 

  * Aflossingsnummer (programmanummer 16) : Medailles (per 4 voor elke ploeg) voor top 3  : 

° 11+ : per leeftijdscategorie voor meisjes/dames en jongens/heren 

 

- Het inschrijvingsgeld bedraagt per start :     

 * 50m : 4€      

 * 100 m en 200m : 5€     

 * 400m : 6€     

 * Aflossing 4x50m : 6€  

Het inschrijvingsgeld dient ten laatste tegen 19 november 2019 gestort te worden op het 
rekeningnummer BE 43 0680 5313 4001 op naam van SCSG met de vermelding van “SCSG OPEN” + 
naam deelnemende zwemclub.   

  

- Indien de tijdslimiet overschreden dreigt te worden, behoudt SCSG zich het recht de laatst 
ingeschreven zwemclubs te weigeren of andere maatregelen te nemen om binnen de tijdslimiet te 
blijven. Zo kan ook het aantal starten per zwemmers beperkt worden tot 2. Gelieve daarom op 
voorhand 2 lenex-bestanden aan te maken : eentje met maximum 3 starten en eentje met 
maximum 2 starten per zwemmer. 

 

- De zwemclubs die toegelaten werden tot deelname aan de wedstrijd en dus bijgevolg ook de 
inschrijflenex hebben ontvangen van het sportsecretariaat van SCSG, zullen hun beide ingevulde 
lenex-bestanden (met maximum 2 starten per zwemmers en met maximum 3 starten per zwemmer)  
moeten toezenden naar sportsecretariaat@scsg.be tegen ten laatste zondag 17 november 2019. 

 

 

 

 


