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VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 18/01/2023 

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van World Aquatics/KBZB/zwemfed 
 
Antw O  Vl.Bra O  Limb O  O-VL O  W-VL X Goedgekeurd voor het VSW op:  23/01/2023 
 
Voorzitter: Naam:  Door: Danny Uyttersprot, KF 
 C.V.nr:                                  E-mail:       
 
Kamprechter: Naam:  Greetje Dewitte  
 C.V.nr:   ZTZ/20029/66          E-mail: greetje.dewitte@regiowvl.be  
 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.): UZKZ 

 

Starter: Veronique Decambray 

 

Datum wedstrijd: 5/03/2023 
  Zwembadgegevens 

Naam: LAGO Zwevegem 

Adres: Bekaertstraat 9, 8550 Zwevegem 

  

Jurysecretaris: Geert Barbry Aantal banen: 10 
 Lengte: 25m 

Tijdopname: A.E.I. 

  

Medische dienst:  verpleegkundige Aanvraag dubbelzwemmen1:  JA  O     NEEN  X 

Baanbreedte (optioneel):  NVT 

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: 

 
Naam:  Hein Avet Uiterste datum van inschrijving:  19/02/2023 om 14.30u 

E-mail:  sportsecretaris@uzkz.be  Voorinschrijven: 05/02/2023 

Tel/gsm: 0478/49.85.85 Inschrijftijden van 1/01/2022 tot en met 12/02/2023 

WEDSTRIJDGEGEVENS 
 
Aard van de wedstrijd:  Provinciale 2 

Internationaal O BekerO 

Nationaal O Wisselbekerreglement toegevoegdO 

Op uitnodiging X  goedgekeurd op       

 
 
Aanvang inzwemmen: 13:30 - 14:25 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers) 
Aanmelden officials bij kamprechter: 13:45 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd) 
Aanvang wedstrijd: 14:30 uur 

 

Max. aantal starten per zwemmer: - Onbeperkt: X 

Aantal reserves bij finales: NVT 

Prijzen :   Zie wedstrijdreglement  O 

 Medailles 
X per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes voor 9 en 10-jarigen 
O per leeftijdsjaar 
X per leeftijdscategorie voor 11 jaar en ouder 
O over jaren / categorieën heen 
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NAAM VAN DE WEDSTRIJD : UZKZ-Cup Zwevegem 

  
Wed.Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 

1. series 100m vlinderslag Dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 

2. series 100m vlinderslag Heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 

3. series 200m vrije slag Gemengd 9-10jaar 

4. series 200m rugslag Dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 

5. series 200m rugslag Heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 

6. aflossing 4x50m wisselslag Gemengd 11-14/15+ 

Pauze van 10‘ 

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

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

9. series 200m vrije slag Dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 

10. series 200m vrije slag Heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 

11. series 100m wisselslag Gemengd 9-10 jaar 

12. series 100m wisselslag Dames 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 

13. series 100m wisselslag Heren 11-12/13-14/15-16/17 en ouder 

14. aflossing 4x50m vrije slag Gemengd 11-14/15 en ouder 
De duur van de pauze wordt bepaald door de kamprechter i.f.v. van de timing van het verloop van de wedstrijd. 
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: http://www.uzkz.be 
 

VRIJE TEKST:   
• Deelname bevestigen tegen ten laatste 5 februari 2023 met een schatting van het aantal deelnemende zwemmers.  

• Inschrijvingen zijn onbeperkt, maar vanaf de 3e inschrijving is het aangeraden om wedstrijden aan te vinken als bonus! 
Indien na het einde van de inschrijvingsperiode zou blijken dat de wedstrijdduur de reglementaire 4 uur overschrijdt, 
worden deze wedstrijden geschrapt.  Indien geen bonus-wedstrijden werden aangeduid dan staat het de organisatie 
vrij de langst durende individuele wedstrijd van een zwemmer (3de e.v.) te schrappen in functie van de wedstrijdduur. 

• Indien na het schrappen van deze wedstrijden blijkt dat toegelaten wedstrijdduur van 4 uur nog steeds wordt 
overschreden, worden de laatst ingeschreven clubs geweigerd. Datum en uur van binnenkomen van de 
inschrijvingslenex is bepalend. Bij eventuele weigeringen/schrappingen worden deze clubs hiervan uiterlijk tegen 
dinsdag 21 februari 2023 op de hoogte gebracht. 

• Inschrijven met het SPLASH-programma tegen uiterlijk 19/02/2023 om 14.30u via e-mail naar 
sportsecretaris@uzkz.be. Indien u geen bevestiging van de inschrijving ontvangt van de organiserende club moet 
contact worden opgenomen met dhr. Hein Avet (gsm 0478/49 85 85) vóór de laatste dag van de inschrijvingsperiode. 

• Maximum toegelaten wedstrijden per sessie/dagdeel voor de 9- en 10-jarigen: 
o Voor de 9-jarigen: maximum 2 wedstrijden van maximaal 100m OF maximum één wedstrijd van 200m of 400m 

o Voor de 10-jarigen: maximum 2 wedstrijden van maximaal 100m OF maximum één wedstrijd van maximaal 100m 
EN één wedstrijd van 200m OF maximum één wedstrijd van 400m. 

• De medailles voor alle wedstrijdnummers zullen aan de clubafgevaardigde meegegeven worden. 

• Drie keer 4 medailles worden uitgereikt voor de aflossingen, per categorie (11 tot 14 jaar/ 15 jaar en ouder) 

• Er is minstens 10 minuten pauze voorzien na wedstrijd 6. 

• De clubs worden eraan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en zwemsters, behalve de namen van 
hun trainers ook de namen en vergunningsnummers van hun clubafgevaardigde en van hun officials moeten opgeven 
(het nodige aantal officials is in functie van het door de club individueel ingeschreven aantal zwemmers en zwemsters 
op de uiterste datum van inschrijving – zie ook Deel II, 3.1 van de ‘World Aquatics/zwemfed Sportreglementen 
Zwemmen 2023-2025 – versie 1_2023’). 

• De lijst met alle namen van de door de clubs opgegeven officials die effectief kunnen fungeren, zal door de 
secretaris/sportsecretaris van de organiserende club binnen de 2 dagen na de uiterste inschrijvingsdatum via mail 
worden overgemaakt aan de kamprechter van dienst (zie hoger). Hij/zij zal vervolgens een definitieve jury 
samenstellen en de lijst met de namen van deze jury uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de zwemmeeting via mail 
overmaken aan de secretaris/sportsecretaris van de organiserende club. Deze zal dan deze lijst onmiddellijk verder 
verspreiden naar de ingeschreven clubs en publiceren op de website van de club. Aangeduide officials die uiteindelijk 
niet kunnen fungeren, dienen zelf in te staan voor vervanging. 

• Het inschrijvingsgeld bedraagt 5,00 euro per individuele start en 6,00 euro per aflossing en dient ten laatste 26 februari 
2023 gestort te worden op rekening van UZKZ, BE38 9791 4621 4872 met vermelding “inschrijvingsgeld + clubnaam”. 
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