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Wedstrijdprogramma 

Wedstrijdnummer Afstand en stijl geslacht 

1 25m vrije slag HEREN 

2 25m vrije slag DAMES 

3 100m vrije slag HEREN 

4 100m vrije slag DAMES 

5 50m schoolslag HEREN 

6 50m schoolslag DAMES 

7 25m vlinderslag HEREN 

8 25m vlinderslag DAMES 

9 50m rugslag HEREN 

10 50m rugslag DAMES 

11 100m schoolslag HEREN 

12 100m schoolslag DAMES 

 PAUZE  

13 200m vrije slag HEREN 

14 200m vrije slag DAMES 

15 25m rugslag HEREN 

16 25m rugslag DAMES 

17 100m rugslag HEREN 

18 100m rugslag DAMES 

19 25m schoolslag HEREN 

20 25m schoolslag DAMES 

21 50m vrije slag HEREN 

22 50m vrije slag DAMES 

23 4x25m vrije slag HEREN EN DAMES 

(begeleiders toegelaten) 

24 4x50m vrije slag HEREN EN DAMES 

(Max 1 ploeg per team) 

 
De wedstrijden gaan door in de hierboven vermelde volgorde, met na wedstrijd 12 een pauze van 15 minuten 
 
 



Pagina 3 Assortiment Trey Research uitgebreid met twee nieuwe games 

 

 
 
 
 

Richtlijnen betreffende het inschrijfformulier en de wedstrijd 
 
 

1. Deze wedstrijd wordt met SPLASH Meetmanager verwerkt. In geval van 
inschrijvingen via het inschrijfformulier, gelieve het wedstrijdnummer door te 
geven iplv de wedstrijdomschrijving aub. 
Bv Piet Janssens voor 25m vrije slag + tijd, wordt Piet Janssens 1 + tijd 
     Sofie Peeters voor 100m schoolslag + tijd, wordt Sofie Peeters 12 + tijd 
 

2. HULPMIDDELEN (of meezwemmende begeleid(st)ers) zijn toegelaten, 
gelieve dat te vermelden bij de inschrijving aub 
 

3. TRAINERS/BEGELEID(ST)ERS mogen hun zwemmer/zwemster naar de 
starblokken begeleiden. 
COACHING is ook toegelaten tijdens de wedstrijden. 
 

4. OPROEPKAMERS: de zwemmers worden opgeroepen 2 reeksen voor hun 
eigen reeks. 
 

5. Maximum 3 wedstrijdnummers per deelnemer, estafettes en vlinderslag niet 
meegerekend. 

 
6. INSCHRIJFTIJDEN: graag een richttijd per inschrijving, om gelijkwaardige 

reeksen te kunnen samenstellen. 
 

7. WIJZIGINGEN zijn nog mogelijk tot uiterlijk 19 maart, daarna en op de dag 
zelf NIET meer. 
Zwemmers die niet vooraf ingeschreven zijn kunnen niet deelnemen aan de 
wedstrijd. Er worden geen wijzigingen aan de zwemwedstrijd toegestaan op 
de dag zelf. De afwezige zwemmers kunnen niet meer vervangen worden. 

 

      
 
  


