
MEGA Zwemteam wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van  
diefstal, schade, verloren voorwerpen of ongeval. 

 
 
 

 
 
 

 

Praktische richtlijnen 
 
Toegang publiek 
o inkom via de hoofdingang van sportcomplex LAGO Rozebroeken 
o kassa open: 30 min. vóór het inzwemmen 
o parkeren: gelieve de richtlijnen te volgen en zoveel mogelijk achteraan te parkeren. 

OPGELET: de parkeerreglementen in de straten rondom het complex zijn verstrengd! 
 
Toegang officials, trainers, clubafgevaardigden en zwemmers 
o inkom via de dubbele zijdeur van het Sportcomplex (parking Rozebroeken)  
o deuren open: 

· op zaterdagmorgen 24/03 om 7.00 uur - inzwemmen vanaf 7.30 uur 
· op zondagmorgen 25/03 om 7.00 uur - inzwemmen vanaf 7.30 uur 

OPGELET: op 25 maart gaan we naar zomeruur: 2 uur wordt 3 uur! 
o zwemmers die pas zaterdagmiddag toekomen worden door hun clubafgevaardigde 

opgewacht in de inkomhal van het Sportcomplex. 
o parkeren: gelieve de richtlijnen te volgen en zoveel mogelijk achteraan parkeren. 

OPGELET: de parkeerreglementen in de straten rondom het complex zijn verstrengd! 
 
In- & uitzwemmen 
o inzwemmen: tot 10 min. vóór de wedstrijd 
o uitzwemmen: tot 15 min. max. na de wedstrijd 
 
Omslagen clubs :  
o 1 omslag/dag : enkel door de clubafgevaardigde af te halen aan de tafel “omslagen 

clubs” (inkom trainers/zwemmers/afgev./off.) 
o in de omslag zitten:  

· programma’s (aantallen volgens het officieel sportreglement) 
· toegangspolsbandjes 
· vuilniszakjes: gelieve deze te gebruiken om alles netjes te laten. 

 
Officials  
o bij afgifte van het official boekje krijgen zij een toegangspolsbandje  
o alle officials melden zich aan bij de kamprechter ten laatste 45 minuten voor aanvang 

van de wedstrijd  
o koffie + koffiekoeken ’s morgens: in de vergaderzaal op de 1ste verdieping, waar ook 

de juryvergadering zal plaats vinden. 
o ’s middags worden er belegde broodjes voorzien. 
 
Clubafgevaardigden: melden zich aan de jurytafel ten laatste 45 minuten voor aanvang 
van de wedstrijd.  
 
Vuilniszakken: er worden genoeg vuilniszakken voorzien om alles netjes te houden. 
 
 
 
 
 
 
 

 


