
 

 

Zwemclub Nijlen - voorprogramma 
Uitnodiging PACO zwemwedstrijd NVH  
Zondag 12 maart 2023 

   

 
Zwemclub Nijlen – Kesseldorp 92 – 2560 Kessel 

 

 

 

 
 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
    
Naam wedstrijd: PACO Zwemwedstrijd ZN 
Datum wedstrijd: Zondag 12 maart 2023 
Organisator (club) ZN 
Wedstrijdleiding: Vanderkelft Kelly 
Doelgroep: leden van de Vlaamse Zwemfederatie 
Wedstrijd op uitnodiging: Ja 
Genodigde clubs: Alle clubs van de provincie Antwerpen 
Website club: www.zwemclub-nijlen.be 

    

LOCATIE 
    
Naam zwembad: Zwembad Nijlen 
Adres zwembad: Gemeentestraat 36a, 2560 Nijlen 
    

WEDSTRIJD GEGEVENS 
    
Aanvang inzwemmen: 13u 
Aanvang wedstrijd: 14u 
Geneeskundige dienst (verplicht): Redder 
Redders (verplicht) ZN 
Max. aantal starten per zwemmer: 2 
Startgelden: gratis 
    

INSCHRIJVINGEN ZENDEN NAAR 
    
Naam + Voornaam Meerts Rudy 
E-mail: sportsecretariaat@zwemclub-nijlen.be 

Ten laatste op:  5 maart 2023 
  



 
 

PROGRAMMA     

NR. Afstand en stijl Geslacht Geboortejaar 
      

1 25m schoolslag (6j - 12j) gemengd 2011 - 2017 
2 50m schoolslag (6j - 12j) gemengd 2011 - 2017 
3 100m schoolslag (6j - 18j) gemengd 2005 - 2017 
4 25m rugslag (6j - 12j) gemengd 2011 - 2017 
5 50m rugslag (6j - 12j) gemengd 2011 - 2017 

PAUZE 

6 100m rugslag (6j - 18j) gemengd 2005 - 2017 
7 25m vrije slag (6j - 12j) gemengd 2011 - 2017 
8 50m vrije slag (6j - 12j) gemengd 2011 - 2017 
9 100m vrije slag (6j - 18j) gemengd 2005 - 2017 

 
WEDSTRIJDREGLEMENT 

 
1) Zwemmers mogen enkel deelnemen indien ze geboren zijn ten vroegste in het geboortejaar 

2005 en ten laatste in 2017. 
2) Iedere deelnemer mag max. aan 2 wedstrijden deelnemen. 
3) Enkel zwemmers die géén competitievergunning hebben kunnen deelnemen. 
4) Deelnemende clubs worden gevraagd minstens 1 tijdopnemer te voorzien. (Dit hoeft geen 

official te zijn, een trainer, ouder, of andere medewerker die met een chronometer kan 
werken is toegestaan.) 

5) Deelname is gratis, clubs worden verzocht enkel zwemmers in te schrijven die zullen 
deelnemen. 

6) ZN behoudt het recht om bij een teveel of te weinig aantal ingeschreven zwemmers, 
inschrijvingen te weigeren. De clubs zullen hiervan minstens 1 week van tevoren worden 
verwittigd. 

7) Clubs schrijven bij voorkeur in met een Lenex-file uit Teammanager, dat per mail 
toegestuurd wordt naar sportsecretariaat@zwemclub-nijlen.be 

8) Er zal een aandenken voorzien worden voor elke deelnemer. 
9) Inschrijvingen en wijzigingen worden niet toegestaan op de dag van de wedstrijd. 
10) Er zal worden herstart tot een correcte start. 
11) Er wordt niet uitgesloten bij een foutief keerpunt. 
12) Mogelijke uitsluiting bij:  
• Hinderen van andere zwemmer of ploeg 
• Er werd niet gezwommen in vermelde slag 
• Niet volledig uitzwemmen van afstand door de zwemmer 
• Bij gebruik maken van hulpmiddelen tijdens het zwemmen 

 


