DE HASSELTSE 200 METERS OP ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
PRAKTISCHE INFORMATIE AAN ALLE DEELNEMENDE CLUBS
Wij verheugen ons om jullie te verwelkomen op onze 200 meter wedstrijd te Hasselt en willen alvast
alle deelnemende clubs bedanken voor hun belangstelling voor deze wedstrijd!

1. Inzwemmen
VOORMIDDAG
Inzwemmen vanaf 8u00.
Juryvergadering om 8u15 in de vergaderzaal
De wedstrijd start om 9u00
Het inzwemmen zal verdeeld worden in 2 groepen:
Groep 1: 8u00 – 8u25: zie inzwemschema
Toegang tot het zwembad 7u30
We reserveren 2 banen in het loszwembad voor de 9 en 10 jarigen.
Groep 2: 8u25 – 8u50: zie inzwemschema
Toegang tot het zwembad 8u00
We reserveren 1 baan in het loszwembad voor de 9 en 10 jarigen.
Het loszwembad zal gedurende de hele wedstrijd ter beschikking staan voor de zwemmers om in en
los te zwemmen. ( tot uiterlijk 12u45)
NAMIDDAG
Inzwemmen vanaf 13u00.
Juryvergadering om 13u15 in de vergaderzaal
Start van de wedstrijd om 14u00
Het inzwemmen zal verdeeld worden in 2 groepen:
Groep 1: 13u00 – 13u25: zie inzwemschema
Toegang tot het zwembad 12u30
Groep 2: 13u25 – 13u50: zie inzwemschema
Toegang tot het zwembad 13u00

We reserveren 1 baan in het loszwembad voor de 10 jarigen.
Het loszwembad zal gedurende de hele wedstrijd ter beschikking staan voor de zwemmers om in en
los te zwemmen. (tot uiterlijk 17u).
Tijdens de wedstrijd is de toegang tot het loszwembad via de keerpuntzijde van het wedstrijdbad.
8:00-8:25
8:25-8:50

baan 1
baan 2
ZDKB,LWB,STZC HZS
ZGEEL
ZGEEL

13:00-13:25 DBT,ZDKB
13:25-13:50 LAQUA

DMB
LAQUA

baan 3
HZS
KLSVZ

baan 4
DMB
KLSVZ

baan 5
DMB
STW

baan 6
GZVN
Shark

baan 7
GZVN
ZCT

baan 8
OZV
ZN

DMB
Shark

GZVN
Shark

HZS
TRUST

HZS
TRUST

LWB,STZC OZV
ZN
ZN

baan 1
DBT
LAQUA

baan 2
DBT
ALZV,WST

baan 3
baan 4
9-10 jarigen 9-10 jarigen
TRUST
9-10 jarigen

LSVZ
ZCT

STW
ZCT

WST
ZGEEL

10 jarigen
10 jarigen

2. Zwembadcomplex
Er zijn twee zwembaden van 25 meter waar wij optimaal gebruik van kunnen maken. Het kleine bad
(4 banen) zal gedurende de gehele wedstrijddag ter beschikking staan van de zwemmers om in en los
te zwemmen.
Trainers kunnen de wedstrijd volgen langs het zwembad.
Aandachtspunten in de competitiezone (zone vanaf de douches) :
- Het zwembad is enkel beschikbaar voor de wedstrijd. Bijgevolg is het recreatiebad
afgesloten.
- De verluchtingroosters aan de achterzijde v/h loszwembad en het competitiebad alsook a/d
glaszijde van de recreatiezone dienen volledig vrijgelaten te worden. Hier zal streng op
toegezien worden;
- Het dragen van sportschoeisel of slippers is verplicht gedurende de gehele wedstrijddag!

3. Middagpauze
De cafetaria zal gedurende de ganse dag open zijn.
Wil je eten of drank meenemen naar de kleedkamers. Vermeld dit bij je bestelling. Er mag immers
geen glas of porselein mee naar de kleedkamers.
De trainers, afgevaardigden en officials zullen op de gebruikelijke wijze door ons ontvangen worden
met verse broodjes en koffie.

4. Kleedkamers + sportzaal
Het omkleden gebeurt in de groepscabines van de club, in de individuele cabines of in de kleedkamer
van de sportzaal.
Kleedkamerverdeling:

Kleedkamerverdeling
Club

Ruimte

ALZV
DBT
DMB
GZVN
HZS
LSVZ
LAQUA
LWB
OZV
Shark
STZC
STW
TRUST
WST
ZDKB
Zgeel
ZN
ZCT

kleedkamer 1
kleedkamer 2 + 3
Tribune
Kleedkamer 4 + 5 + 6
Tribune
Kleedkamer 7 + 8
Kleedkamer 9 + 10
Turnzaal
Turnzaal
Kleedkamer 11 + 12
Turnzaal
Kleedkamer 13 + 14
Tribune
Turnzaal
Turnzaal
Kleedkamer 15 + 16
Kleedkamer 17 + 18
Kleedkamer 19 + 20

Mogen wij vragen om deze ruimtes optimaal te gebruiken, zodat het zwembad aangenaam en
leefbaar is voor alle zwemmers die zich willen voorbereiden op de wedstrijden. Gelieve zo veel
mogelijk te rusten buiten het zwembadgedeelte! Naar de wedstrijd kijken kan natuurlijk altijd in
beperkt aantal.

5. Medailles
Er zal geen prijsuitreiking plaatsvinden. Medailles worden bezorgd aan de trainers.

6. Parking
Zoals de vorige jaren kan er geparkeerd worden op de oude parking van het voormalige zwembad
(Elfde Liniestraat) (1). Er dient hier geen parking betaald te worden of parkeerschijf gelegd te
worden.
De parking van de hotelschool (Vildersstraat) (2) is definitief gesloten.
Daarnaast is er ook een groot stuk van de parking langs de Koning Boudewijnlaan ter hoogte van de
ingang van het zwembad langs een open slagboom ter beschikking, komende v/d kleine ring en de
Elfde Liniestraat. Om de parking zone uit te rijden opent een gesloten slagboom automatisch ter
hoogte v/d parking PXL. (3).

7. Covid-maatregelen
Er zal geen publiek worden toegestaan.
De wedstrijd kan live worden gevolgd, de link is terug te vinden op de website. www.khzs.be

Deelnemers, juryleden en medewerkers:
•
•
•
•

CST voor iedereen vanaf 12 jaar en 2 maanden
Mondmasker voor iedereen
Enkel zwemmers mogen het mondmasker afdoen als ze achter de startblok staan
Als men iets eet of drinkt mag het mondmasker ook tijdelijk af

