Betreft: uitnodiging BOAS zwemcriterium 2019-2020
Beste clubsecretaris,
Beste zwemverantwoordelijke
De zwemclub BOASvzw (lid van Parantee-Psylos vzw) heeft het genoegen je uit te
nodigen om deel te nemen aan het nationaal zwemcriterium op:
ZONDAG 29 maart 2020

LAGO Weide Kortrijk, Burgemeester Lambrechtlaan, 8500 Kortrijk

Praktisch:
•
•
•
•
•
•

Het onthaal is voorzien vanaf 12u00
Het inzwemmen start om 13u00 en eindigt om 13u50.
Briefing voor de clubverantwoordelijken om 13u45 ter hoogte van het
EHBO-lokaal in het zwembad.
De wedestrijd start met de eerste reeks om 14u00 en een pauze wordt
voorzien rondt 15u30.
Einde voorzien om 17u30 met de medaille-uitreiking aan de inkomhal van het
zwembad.
Rest-au-café open voor – tijdens en na de wedstrijd

Informatie:
• Manuele tijdsregistratie
• 6 banen (50m)
• 2 uitzwembanen (25m)
Inschrijven:
De club stuurt de inschrijvingen door via het elektronische inschrijvingsbestand en
betaalt vooraf per ingeschreven zwemmer 2,5 €. Dit bedrag kan in geen geval
worden teruggevorderd.
De organisator heeft het recht aanwezige zwemmers die niet betaalden, de toegang
tot de wedstrijd te ontzeggen. Als een club een zwemmer inschrijft, niet betaalt en
ook niet aanwezig is, kan de Commissie Zwemmen deze zwemmer weigeren om deel
te nemen aan toekomstige BPC wedstrijden.

Gelieve het elektronisch inschrijvingsformulier vóór 16 maart 2020 op te sturen naar
wedstrijd@boasvzw.be. Clubs die nog niet de mogelijkheid hebben om in te schrijven
via dit systeem kunnen het traditioneel inschrijvingsformulier aanvragen via mail.
Gelieve het bedrag van 2,5 € x aantal ingeschreven zwemmers vóór 16 maart 2020
te storten op rekeningnummer: BE56 7370 4222 8688 (BIC:KRED BE BB) op naam
van “BOASvzw”, met de vermelding “deelname BOASGames + naam club”
Competitiereglement van de BOAS games:
• Voor elk gezwommen nummer ontvangt een zwemmer IPC punten volgens het
Multi-Disability systeem.
• Elke zwemmer wordt uitgenodigd om aan 3 nummers deel te nemen. Minder
mag ook, maar als je er dan toch bent
Aan meer nummers deelnemen kan
niet. (aflossingen niet meegeteld).
• Er is een apart klassement voor dames en heren in de volgende
leeftijdscategorieën: 12 jaar en jonger, 13-14 jaar, 15-16 jaar, 17-18 jaar, 19
jaar en ouder en S14.
•
Voor het eindklassement en de uitreiking van de medailles tellen we
voor elke zwemmer de punten van de 3 gezwommen nummers op. Wie aan
minder dan 3 nummers deelneemt, kan slechts voor de gezwommen
individuele nummers punten ontvangen.
• De prijsuitreiking vindt plaats op het einde van de wedstrijd in de inkomhal van
het zwembad.

Voor de toeschouwers en zwemmer:
-

De programmaboekjes worden te koop aangeboden voor 1 euro en de uitslagen
worden op 2 plaatsen uitgehangen (in het zwembad en buiten het zwembad).

-

Supporteren kan vanop de tribunes.

-

Parkeren kan op de parking Kortrijk Weide (9 eur voor >4,5u parkeren) of
parking Kortrijk Haven (aan de overkant van het zwembad 3 eur voor > 4,5u).
Betalen kan met bankkaart of Visakaart. De tarieven en meer info over deze
parkings
kan
je
tergvinden
op
de
volgende
website:
http://www.parko.be/content/p-kortrijk-weide
of
http://www.parko.be/content/p-haven.
!!! Let op voor gasboetes – even
‘laden en lossen’ mag niet tenzij voorafgaand doorgangsvergunning werd
aangevraagd via www.parko.be !!!

-

Drank- en eetconsumpties kunnen worden aangekocht in het Rest-eau-café.

-

Lockers : 1 euro en er wordt per club een groepskleedkamer voorzien.
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Oproep helpende handen
Als er iemand van de aanwezigen graag wil helpen als official of tijdopnemer dan kan
je dit melden via communicatie@boasvzw.be

Met sportieve groeten en tot dan!
Het BOAS-team
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