Hoogstratens Zwem Team vzw

PAC
19/03/2022

Briefing PACO 19 maart 2022
Parkeren
Gelieve te parkeren op de Sportoase-parking Katelijnestraat 31, 2320 Hoogstraten.
Deze parking bevindt zich het dichtst bij de zwemmers-inkom.
(zie plannetje op de volgende bladzijde)
Timing
16u30: HoZT-cafetaria open
16u55 zwemmers, trainers, afgevaardigden mogen de kleedkamers binnen
17u
start inzwemmen in 4 banen, vanaf 17u45 in 6 banen
17u45 publiek, supporters mogen het zwembad binnen
17u45 vergadering officials/tijdopnemers
17u45 vergadering afgevaardigden
17u55 einde inzwemmen
18u
start wedstrijd
5 minuten pauze voor de
Zwemmers, trainers en afgevaardigden
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Enkel inzwemmen in de daarvoor voorziene banen (1,2,3,4)
Kleedkamer 1: Jongens KST+ HOZT VV, R123
Kleedkamer 2: Meisjes KST + HOZT VV, R123
Kleedkamer 3: Jongens HOZT R456789, Masters
Kleedkamer 4: Meisjes HOZT R456789, Masters
Kleedkamer 5: Jongens HOZT KWZ, W123
Kleedkamer 6: Meisjes HOZT KWZ, W123
Gelieve geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de kleedkamers, je kan
indien nodig de lockers gebruiken ter hoogte van de individuele kleedkamers
(muntstuk van 2 euro nodig).
Gelieve geen materiaal op de verluchtingsroosters (in de clubzone) te plaatsen.
Er zal GEEN oproepkamer zijn, aan de afgevaardigden en coaches vragen we om
ervoor te zorgen dat de zwemmers tijdig aan de startblokken staan.
Tijdens de wedstrijd blijft het recreatiebad gesloten.
Hier mag NIET gezwommen worden.
Gelieve afval steeds achter te laten in de daarvoor voorziene containers.

Publiek : supporters en toeschouwers
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Gelieve het zwembad te betreden via de publieksingang (zie plannetje)
Inkomprijs cafetaria + zwembad = 3 euro ,
HoZT-leden op vertoon lidkaart + kinderen tot en met geboortejaar 2010 = gratis
Gelieve u enkel te begeven in de daarvoor voorziene zone
Enkel met blauwe (door ons voorziene) overtrekhoesjes of blootvoets het
zwembad betreden.
Er zullen geen geprinte startlijsten te koop aangeboden worden aan de inkom.
In het cafetaria kan u naast de nodige drankjes ook een heerlijke hotdogs
verkrijgen.

Plan Zwembad.

