VOORPROGRAMMA PACO-ZWEMFEESTEN
Antw. X

Bra O

O-Vl. O

W-Vl. O

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Naam zwemfeest
Datum zwemfeest
Organisator
Wedstrijdleiding (naam)
Doelgroep
Open wedstrijd
Wedstrijd op uitnodiging
Genodigde clubs
Clubwebsite

AZK Paco Zwemfeest
30/01/2022
Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw (AZK)
Stefan Mous
X leden Vlaamse Zwemfederatie
X niet-leden Vlaamse Zwemfederatie toegestaan
X G zwemmers toegestaan
O ja
X nee (ook niet-VZF clubs)
X ja
O nee
www.arvicola.be

LOCATIE
Naam zwembad
Adres zwembad
Telefoon
Zwembadlengte (m)
Aantal banen

Gemeentelijk Zwembad Kalmthout
Kapellensteenweg 90, 2920 Kalmthout
03/666.95.02
25 meter
X4O5O6O8

GEGEVENS PACO-ZWEMFEEST
Aanvang inzwemmen
Aanvang zwemfeest
Geneeskundige dienst
Wedstrijdreglement in bijlage
Max. aantal starten per zwemmer
Startgelden

08u45 (waarschijnlijk in twee delen)
09.30u
Redder
X ja
O nee
2 starten per zwemmer, estafette niet meegeteld
X gratis
O democratische prijs van …. euro

INSCHRIJVINGEN ZENDEN NAAR
Naam + voornaam
E-mail
Tel./GSM
Ten laatste op

ZWEMNUMMERS

Doggen Anouk
anouk.doggen@gmail.com
0497 87 30 90
16/01/2022

Limb. O

Nr.

Afstand en stijl

Geslacht

1

100m Wisselslag

Gemengd 1998-2014

2

50m Rugslag

Gemengd 1998-2016

3

100m Schoolslag

Gemengd 1998-2014

4

25m Rugslag

Gemengd 1998-2016

5

25m Vlinderslag

Gemengd 1998-2016

6

100m Vrije slag

Gemengd 1998-2014

7

50m Schoolslag

Gemengd 1998-2016

8

25m Vrije slag

Gemengd 1998-2016

9

100m Rugslag

Gemengd 1998-2014

10

50m Vrije slag

Gemengd 1998-2016

11

25m Schoolslag

Gemengd 1998-2016

12

50m Vlinderslag

Gemengd 1998-2014

13

Estafette 8 x 25m: 7 zwemmers + 1 trainer

Gemengd 2010–2016

14

Estafette 8 x 25m: 7 zwemmers + 1 trainer

Gemengd 1998–2009

PAUZE NA NUMMERS
12

VRIJE TEKST
Zie wedstrijdreglement.

Geboortejaar

WEDSTRIJDREGLEMENT AZK PACO-ZWEMFEEST
•

De wedstrijd heeft plaats op zondag 30 januari 2022 in het gemeentelijk
zwembad (4 banen x 25 m) Kapellensteenweg 90 te Kalmthout.

•

Opwarming en inzwemmen vanaf 08u45. (Waarschijnlijk in twee delen)
Jury vergadering om 09u15.
Begin wedstrijd om 09u30.

•

Jongens en meisjes, geboren tussen 2010 en 2016, mogen deelnemen. Zoals
vorige jaren mogen ook zwemmers geboren tussen 1998 en 2009 deelnemen.
G zwemmers zijn eveneens welkom.

•

Enkel zwemmers die geen competitievergunning hebben kunnen deelnemen,
zowel VZF-leden als niet VZF-leden.
9 en 10 jarigen die na 1 september 2021 in het bezit kwamen van een
competitievergunning kunnen wel nog deelnemen.

•

Elke zwemmer mag twee maal starten, estafette niet meegeteld.
Voor de estafette nemen 7 zwemmers deel samen met een trainer.
De estafette zal plaatsvinden in spelvorm.

•

Deze recreatieve wedstrijd wordt gehouden onder de Paco reglementering van
de VZF. Dit betekent o.a. geen al te strenge beoordeling van de zwemstijlen,
dat er niet uitgesloten wordt voor een foutieve start, er wordt gewoon
herstart. Ook bij een foutief keerpunt wordt er niet uitgesloten.
Wel kan er uitgesloten worden in volgende gevallen:
- ongehoorzaamheid en wangedrag tov official, deelnemer, afgevaardigde of
toeschouwer.
- hinderen van een andere zwemmer of ploeg
- niet zwemmen in de vermelde slag
- niet volledig uitzwemmen van de afstand
- gebruik maken van hulpmiddelen tijdens het zwemmen
Eventuele uitsluitingen worden niet gemeld via de micro maar meegegeven
met de clubafgevaardigde.

•

Prijzen: iedere deelnemer ontvangt na de wedstrijd een medaille

•

Uitslag: de uitslag wordt opgesteld per geboortejaar tot 12 jaar. Vanaf 13 jaar
wordt iedereen ingedeeld in de categorie 12+.

•

Arvicola verzorgt de startkaarten, gratis.

•

Inschrijven via Lenex-bestand, of via Excel met vermelding van naam,
voornaam, geboortejaar, wedstrijdnr. en gezwommen tijd.

•

De inschrijving kan gebeuren via e-mail naar anouk.doggen@gmail.com.
Laatste inschrijvingsdatum: 16 januari 2022.

•

Voor deelnemers die geen lid zijn van de Vlaamse Zwemfederatie wordt 0,25€
per zwemmer aangerekend voor de verzekering. Gelieve dit bij de inschrijving
duidelijk te vermelden. Wanneer deze informatie (naam, voornaam,
geboortedatum en woonplaats) niet wordt verstrekt voor 16/01/2022 kan
Arvicola Zwemclub Kalmthout niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele
ongelukken die zich zouden voordoen tijdens het evenement.

• Gelieve minstens één tijdopnemer per club te voorzien!
• Als richtlijn aanvaarden we maximaal 20 deelnemers per club.
•

Er is plaats voor ±100 zwemmers, bij teveel inschrijvingen behoudt AZK het
recht om de laatst ingeschreven clubs te weigeren of het te veel aan
deelnemers per club te herleiden tot 20.

