Provinciale Kampioenschappen 2021
Beste,
Eindelijk, na de lange periode van inactiviteit kunnen we weer Provinciale Kampioenschappen
organiseren. We heten alle clubs van harte welkom en hopen dat de zwemmers mooie prestaties
behalen. Er is echter veel veranderd sinds de vorige editie…
Het provinciaal bestuur bestaat niet meer in zijn oude vorm, er is nu een Regiocomité Antwerpen dat
samen met BRABO deze wedstrijd inricht in 2021. Bovenop is er natuurlijk CORONA welke ons leven
in ernstige mate beïnvloed heeft en waar we nu nog steeds met de (hopelijk) laatste naweeën
geconfronteerd zijn.
Daarom zal er nog steeds een beperkte omkadering zijn, vooral op het gebied van de catering , die
zal beperkt zijn tot de verkoop van frisdranken achteraan de grote tribune en in de hal. De kelder is
enkel voorzien voor de officials en medewerkers, waarvoor ’s morgens zal gevraagd worden wie een
hele dag blijft werken, om een broodje te voorzien vanuit de organisatie.
Om deze wedstrijd goed te laten verlopen, hierbij enkele afspraken.
Inkom:
-

-

-

De zwemmers komen het gebouw binnen door de hoofdingang en krijgen toegang tot het
zwembad via de kleedkamers waar ze kunnen omkleden EN VOORAL hun schoeisel moeten
aanpassen om hygiënische redenen!
De zwemmers mogen niet via de glazen deuren tussen zwembad en hal passeren.
Voor het publiek is er plaats op de hoofdtribune. Bij grote drukte wordt de dracht van een
mondmasker aangeraden.
Er worden geen programma’s ter verkoop aangeboden. Het programma zal beschikbaar zijn
via de website van de zwemfed via de volgende link: Provinciale kampioenschappen (AEI) |
Vlaamse zwemfederatie. Via SplashMe en swimrankings.
Een afgevaardigde per club dient een omslag in ontvangst te nemen en zich aan te melden
aan de jurytafel. Dit moet een persoon zijn met een competitievergunning. In geval van
vragen van jury of organisatie, moet deze persoon zich onmiddellijk melden aan de jurytafel.

Opwarming:
-

-

Tijdens de opwarming voor de wedstrijden mag enkel het wedstrijdbad hiervoor gebruikt
worden (dus niet het recreatie bad). Het topsport bad is niet voorzien.
Gelieve tijdens de opwarming baan 1 en 8 voor te behouden voor de sprints.
Tijdens de wedstrijden kan het recreatie bad gebruikt worden voor warm-up en coolingdown, maar er mag geen lawaai gemaakt worden, anders bestaat de kans dat de
kamprechter besluit het recreatie bad te ontruimen.
Er zal een rugslagrichel voorzien worden aan baan 7.
Verlaat het zwembad nooit via de elektronische panelen, maar via de trapjes aan de zijkant.
De opwarming in het wedstrijdbad eindigt 10 minuten voor de start van de wedstrijd.

Officials:
-

Officials moeten zich aanmelden aan de jurytafel in het wedstrijdbad bij de kamprechter.
Nadien worden ze 30 minuten voor de start van de wedstrijd verwacht in de kelder voor de
gebruikelijke jury vergadering en waar ze ook frisdrank krijgen. ’s Middags kunnen ze er
terecht voor een broodje indien ze de volledige dag fungeren en dit ’s morgens besteld
hebben.

Ruimte rond het bad:
-

Er mogen GEEN veldbedjes geplaatst worden.
De kade rond het bad binnen de nadars moet vrij blijven.

Wedstrijd:
-

-

De zwemmers moeten zich tijdig voor de start van hun wedstrijd aanmelden aan de
oproepkamer, die zich bevindt aan de kant van het wedstrijdbad tegenover de hoofdtribune.
Er zullen voor de start van de rugslag devices voorzien worden.
Voor de officials wordt handgel voorzien.
Er worden GEEN emmertjes voorzien aan de startzijde van het bad.
De zwemmers verlaten het water na de start van de volgende reeks, behalve bij de 50 m
wedstrijden waar ze onmiddellijk aan de ondiepe kant het water moeten verlaten; dit moet
steeds langs de zijkant, NOOIT over de elektronische panelen.
De uitslagen zullen elektronisch beschikbaar zijn. Details volgen.

Uitreiking medailles:
-

Op het einde van het voormiddaggedeelte is de eerste medaille uitreiking.
In de namiddag worden de medailles van de individuele wedstrijden uitgereikt voor de
aflossingen, deze voor de aflossingen onmiddellijk daarna.
Het medaillepodium wordt voorzien tegenover de hoofdtribune.
Zwemmers die hun medaille niet persoonlijk komen afhalen, kunnen deze nadien niet meer
ontvangen.

Afval:
-

Gelieve het afval te laten deponeren in de voorziene afvalzakken of vuilbakken
Verlaat met de zwemmers de plaats waar ze verbleven nadat alles is opgeruimd aub.

We wensen u een prettige en succesvolle wedstrijd toe!
Het wedstrijdorganisatie comité

