Beste verantwoordelijke,
Wapper heeft het genoegen om u uit te nodigen om deel te nemen aan:
Belgisch Kampioenschap zwemmen
Zondag 15 mei 2022
Wezenberg zwembad, Desguinlei 17-19, 2018 Antwerpen
PROGRAMMA:

•
•
•
•
•
•
•
•

9u inzwemmen
10u officiële opening van de wedstrijd
12u Medaille ceremonie van de ochtendreeksen
13u inzwemmen namiddagsessie
14u start namiddagsessie
15u30 medailleceremonie
16u vervolg namiddagsessie
Tussen 17u en 18u laatste medailleceremonie + einde wedstrijd

De timing kan nog wijzigen in tijd, veel zal afhangen van het aantal deelnemers dat er
ingeschreven worden.
INFORMATIE OVER DE WEDSTRIJD :

•
•

De wedstrijd vind plaats in het Wezenberg zwembad 50m met elektronische
tijdopname.
De resultaten zullen berekend worden in het IPC multi-disability systeem voor
klasse S1 tot S13. Er wordt gezwommen in volgende leeftijdscategorieën:
Categorie
Eendjes
Benjamins
Miniemen
Kadetten
Junioren
Senioren

•
•

Leeftijd
9 t.e.m. 10 jaar
11 t.e.m. 12 jaar
13 t.e.m. 14 jaar
15 t.e.m. 16 jaar
17 t.e.m. 18 jaar
+18 jaar

S14 is een gesloten klassement
S15 en S16 zullen apart verrekend worden
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T OESCHOUWERS – BEGELEIDERS EN ZWEMMERS :

•

•
•

Supporters kunnen plaatsnemen in de tribune. Indien u in een rolstoel zit of u
niet op de tribune kan plaatsnemen omdat u de trap niet kan gebruiken, gelieve
u te melden aan de inkom. Zij zullen u een bandje geven om in de Vip-zone plaats
te nemen naast het zwembad.
Elke club krijgt per 3 zwemmers een bandje voor de begeleiders.
Zwemmers krijgen een accreditatie die hen toegang zal verlenen tot het
zwembad.

INSCHRIJVINGEN :

•
•
•

Alle clubs beschikken over Team manager. Inschrijvingen worden enkel aanvaard
als ze via dit elektronisch systeem worden ingeleverd. De Lenex-fil wordt zo snel
mogelijk bezorgd.
Clubs die niet over teammanager beschikken kunnen per uitzondering gebruik
maken van een Excel-invulblad. Dit formulier kan aangevraagd worden via
antwerp.swimming@gmail.com
Inschrijvingen gebeuren ten laatste op vrijdag 6 mei 2022 via
antwerp.swimming@gmail.com

BETALING:

•
•

U betaald 5euro startgeld per zwemmer ongeacht hoeveel reeksen de zwemmer
zwemt. De organisator heeft het recht om zwemmers die niet betaalden, de
toegang tot het zwembad te ontzeggen.
Gelieve het bedrag 5euro x het aantal ingeschreven zwemmers, te storten op
rekeningnummer: BE38 7330 0938 4172 van Wapper vzw – Halewijnlaan
51/0903 – 2050 Antwerpen: met de vermelding “naam club + deelname Belgisch
Kampioenschap zwemmen 15 mei 2022”

Met sportieve groeten
Wapper vzw
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