vzw ZWEMCLUB TIELTSE ZEEDUIVELS Z.T.Z.
gesticht in 2000
aangesloten bij VZF en KBZB

Secretaris :
De Cabooter Geert
Fonteinestraat 33, 8700 Tielt
Tel. 051 40 70 23
Gsm. 0496 99 84 76
Bankrelatie : ING
Zicht : BE09 3850 5903 3657
E-mail : ztz@telenet.be
www.zwemclubtieltsezeeduivels.be

Zaterdag 11 en zondag 12 mei
2019
Met semi-elektronische
tijdopname.

VOORPROGRAMMA

LIVE results op ‘Swimrankings/SplashMe’: Ja O Neen O

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF

Datum aanvraag:

Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X

Goedgekeurd voor het VSB op

Voorzitter :

Naam :
C.V. nr :

door

Kamprechter :

Naam : Ronny BUGGENHOUT
C.V. nr: ZB/10004/55
E-mail: ronny.buggenhout@skynet.be

10/1/2019
14/1/2019

Freddy DE BRUYNE

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Organisator (club afk.) : Zwemclub Tieltse Zeeduivels (ZTZ)

Starter :

Datum wedstrijd :

Naam : Ann LEFEVRE
C.V. nr. : ZTZ/20055/63

Jurysecretaris :

Medische dienst:

zaterdag 11 mei 2019

Zwembadgegevens:
Naam : Stedelijk Zwembad Tielt
Adres: G. Maczekplein 1
8700 Tielt

Naam : Greetje DEWITTE
C.V. nr. : ZTZ/20029/66

Aantal banen
Lengte :
Tijdopname

6
25 m
Semi-Automatisch (S.A.E.I.)

Naam :
C.V. nr. :

Aanvraag dubbelzwemmen1 : JA O / NEEN X
Baanbreedte(optioneel) :NVT

Vlaams Kruis

1

toegelaten voor wedstrijden met ENKEL 800m – 1500m (alle

categorieën) en/of 400m vs (enkel 9-10-jarigen) op het programma.

INSCHRIJVINGEN
Naam:

e-mailen naar:
Uiterste datum:
voor inschrijven (max. 1 week vóór wedstrijddatum): 4/5/2019 om 14.00h

Greet DEWITTE

voor inschrijven LA2 (max. 2 weken vóór wedstrijddatum): NVT
2

E-mail:

ztz@telenet.be

: Lange Afstand (800 m/1500 m en 400 m vrije slag voor 9- & 10-jarigen)

Tel / GSM

051/40 70 23 of 0496/99 84 76

Inschrijftijden van 1/1/2018 tot en met 4/5/2019

WEDSTRIJDGEGEVENS
Aard van de wedstrijd: Provinciaal
Internationaal
O
Nationaal
X
Op uitnodiging
X
Aanvang inzwemmen :
Aanmelden officials bij kamprechter :
Aanvang wedstrijd :
Inzwemmen finales :
Aanvang finales:

X

PK

O

Masters

O

Beker X
Wisselbeker X , Reglement toegevoegd X
13.00
13.15
14.00

uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers)
uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang)
uur

Max. aantal starten per zwemmer : 9- en 10-jarigen: 1 ; 11- en 12-jarigen: 2 Onbeperkt: O
Aantal reserves bij finales: NVT
Prijzen :

Zie wedstrijdreglement X
3 Medailles:
O per leeftijdsjaar voor de 9- en 10-jarigen
O per leeftijdsjaar
O per leeftijdscategorie
O over de jaren / categorieën heen
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Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Tel. 09/220.53.87 info@zwemfed.be

NAAM VAN DE WEDSTRIJD : 41ste 200 m van Stad Tielt / Zaterdagnamiddag 11 mei 2019
Wed. Nr.

Soort

Afstand

Stijl

Geslacht1

Leeftijden

1.

series

200 m

vlinderslag

meisjes

11 - 12

2.

series

200 m

vlinderslag

jongens

11 - 12

3.

series

200 m

schoolslag

gemengd

9 / 10

4.

series

200 m

rugslag

meisjes

11 - 12

5.

series

200 m

rugslag

jongens

11 - 12

6.

series

200 m

vrije slag

gemengd

9 / 10

7.

series

200 m

wisselslag

meisjes

11 - 12

8.

series

200 m

wisselslag

jongens

11 - 12

9.

series

200 m

rugslag

gemengd

9 / 10

PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE: 20‘
10.
series
200 m
schoolslag
meisjes
11 - 12
11.

series

200 m

schoolslag

jongens

11 - 12

12.

series

200 m

wisselslag

gemengd

9 / 10

13.

series

200 m

vrije slag

meisjes

11 - 12

14.

series

200 m

vrije slag

jongens

11 - 12

De opgegeven duur van een pauze is indicatief en kan in functie van de timing aangepast worden door de kamprechter.
1

Gemengd is enkel toegelaten voor 9- en 10-jarigen. Een gemengde aflossingsploeg (ook bij de 9- en 10-jarigen) moet
steeds 2 zwemmers hebben van elk geslacht.

Het programma zal een paar dagen vóór de wedstrijddatum verschijnen op volgende website:
X http://www.zwemclubtieltsezeeduivels.be
O https://www.swimrankings.net

VRIJE TEKST:
Inschrijven
met
het
SPLASH-Programma
via
e-mail
naar
ztz@telenet.be
of
geert.decabooter@telenet.be. Indien u geen bevestiging van de inschrijving ontvangt van de
organiserende club, gelieve dan contact op te nemen met mevrouw Greet Dewitte of de heer Geert
De Cabooter vóór de laatste dag van de inschrijvingsperiode.
De clubs worden er aan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en zwemsters,
telkens per dagdeel (voormiddag en/of namiddag), ook de naam van hun clubafgevaardigde en
de namen en de CV-nrs. van hun officials moeten opgeven (het nodige aantal officials is functie
van het door de club voor dat dagdeel individueel ingeschreven aantal zwemmers en zwemsters
op de ‘uiterste datum van inschrijving’ – zie ook Deel II, 3.1 van de ‘FINA/VZF Sportreglementen
Zwemmen 2017-2021 – versie 21/9/2017’ : één official vanaf 3, twee officials vanaf 10, drie
officials vanaf 20, vier officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40 ingeschreven zwemmers, ...).
Zie ook het ‘wedstrijdreglement’.
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Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Tel. 09/220.53.87 info@zwemfed.be

VOORPROGRAMMA

LIVE results op ‘Swimrankings/SplashMe’: Ja O Neen O

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF

Datum aanvraag:

Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X

Goedgekeurd voor het VSB op

Voorzitter :

Naam :
C.V. nr :

door

Kamprechter :

Naam : Gaëlle HALSBERGHE
C.V. nr: GOLD/20025/94
E-mail: gaelle.halsberghe@telenet.be

10/1/2019
14/1/2019

Freddy DE BRUYNE

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Organisator (club afk.) : Zwemclub Tieltse Zeeduivels (ZTZ)

Starter :

Datum wedstrijd :

Naam : Ann LEFEVRE
C.V. nr. : ZTZ/20055/63

Jurysecretaris :

Medische dienst:

zondag 12 mei 2019

Zwembadgegevens:
Naam : Stedelijk Zwembad Tielt
Adres: G. Maczekplein 1
8700 Tielt

Naam : Greetje DEWITTE
C.V. nr. : ZTZ/20029/66

Aantal banen
Lengte :
Tijdopname

6
25 m
Semi-Automatisch (S.A.E.I.)

Naam :
C.V. nr. :

Aanvraag dubbelzwemmen1 : JA O / NEEN X
Baanbreedte(optioneel) :NVT

Vlaams Kruis

1

toegelaten voor wedstrijden met ENKEL 800m – 1500m (alle

categorieën) en/of 400m vs (enkel 9-10-jarigen) op het programma.

INSCHRIJVINGEN
Naam:

e-mailen naar:
Uiterste datum:
voor inschrijven (max. 1 week vóór wedstrijddatum): 4/5/2019 om 14.00h

Greet DEWITTE

voor inschrijven LA2 (max. 2 weken vóór wedstrijddatum): NVT
2

E-mail:

ztz@telenet.be

: Lange Afstand (800 m/1500 m en 400 m vrije slag voor 9- & 10-jarigen)

Tel / GSM

051/40 70 23 of 0496/99 84 76

Inschrijftijden van 1/1/2018 tot en met 4/5/2019

WEDSTRIJDGEGEVENS
Aard van de wedstrijd: Provinciaal
Internationaal
O
Nationaal
X
Op uitnodiging
X
Aanvang inzwemmen :
Aanmelden officials bij kamprechter :
Aanvang wedstrijd :
Inzwemmen finales :
Aanvang finales:

X

PK

O

Masters

O

Beker X
Wisselbeker X , Reglement toegevoegd X
08.00
08.15
09.00

uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers)
uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang)
uur

Max. aantal starten per zwemmer : 4 (over de ganse zondag heen)

Onbeperkt: O

Aantal reserves bij finales: NVT
Prijzen :

Zie wedstrijdreglement X
3 Medailles:
O per leeftijdsjaar voor de 9- en 10-jarigen
O per leeftijdsjaar
O per leeftijdscategorie
O over de jaren / categorieën heen
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Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Tel. 09/220.53.87 info@zwemfed.be

NAAM VAN DE WEDSTRIJD : 41ste 200 m van Stad Tielt / Zondagvoormiddag 12 mei 2019
Wed. Nr.

Soort

Afstand

Stijl

Geslacht1

Leeftijden

15.

series

200 m

schoolslag

dames

13-14/15-16/17 en ouder

16.

series

200 m

schoolslag

heren

13-14/15-16/17 en ouder

PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE: 20‘
17.
series
200 m
wisselslag
dames
13-14/15-16/17 en ouder
18.

series

200 m

wisselslag

heren

13-14/15-16/17 en ouder

De opgegeven duur van een pauze is indicatief en kan in functie van de timing aangepast worden door de kamprechter.
1

Gemengd is enkel toegelaten voor 9- en 10-jarigen. Een gemengde aflossingsploeg (ook bij de 9- en 10-jarigen) moet
steeds 2 zwemmers hebben van elk geslacht.

Het programma zal een paar dagen vóór de wedstrijddatum verschijnen op volgende website:
X http://www.zwemclubtieltsezeeduivels.be
O https://www.swimrankings.net

VRIJE TEKST:
Inschrijven
met
het
SPLASH-Programma
via
e-mail
naar
ztz@telenet.be
of
geert.decabooter@telenet.be. Indien u geen bevestiging van de inschrijving ontvangt van de
organiserende club, gelieve dan contact op te nemen met mevrouw Greet Dewitte of de heer Geert
De Cabooter vóór de laatste dag van de inschrijvingsperiode.
De clubs worden er aan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en zwemsters,
telkens per dagdeel (voormiddag en/of namiddag), ook de naam van hun clubafgevaardigde en
de namen en de CV-nrs. van hun officials moeten opgeven (het nodige aantal officials is functie
van het door de club voor dat dagdeel individueel ingeschreven aantal zwemmers en zwemsters
op de ‘uiterste datum van inschrijving’ – zie ook Deel II, 3.1 van de ‘FINA/VZF Sportreglementen
Zwemmen 2017-2021 – versie 21/9/2017’ : één official vanaf 3, twee officials vanaf 10, drie
officials vanaf 20, vier officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40 ingeschreven zwemmers, ...).
Zie ook het ‘wedstrijdreglement’.
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Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Tel. 09/220.53.87 info@zwemfed.be

VOORPROGRAMMA

LIVE results op ‘Swimrankings/SplashMe’: Ja O Neen O

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF

Datum aanvraag:

Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X

Goedgekeurd voor het VSB op

Voorzitter :

Naam :
C.V. nr :

door

Kamprechter :

Naam : Tony HALSBERGHE
C.V. nr: GOLD/10058/65
E-mail: tony.halsberghe@telenet.be

10/1/2019
14/1/2019

Freddy DE BRUYNE

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Organisator (club afk.) : Zwemclub Tieltse Zeeduivels (ZTZ)

Starter :

Datum wedstrijd :

Naam : Ann LEFEVRE
C.V. nr. : ZTZ/20055/63

Jurysecretaris :

Medische dienst:

zondag 12 mei 2019

Zwembadgegevens:
Naam : Stedelijk Zwembad Tielt
Adres: G. Maczekplein 1
8700 Tielt

Naam : Greetje DEWITTE
C.V. nr. : ZTZ/20029/66

Aantal banen
Lengte :
Tijdopname

6
25 m
Semi-Automatisch (S.A.E.I.)

Naam :
C.V. nr. :

Aanvraag dubbelzwemmen1 : JA O / NEEN X
Baanbreedte(optioneel) :NVT

Vlaams Kruis

1

toegelaten voor wedstrijden met ENKEL 800m – 1500m (alle

categorieën) en/of 400m vs (enkel 9-10-jarigen) op het programma.

INSCHRIJVINGEN
Naam:

e-mailen naar:
Uiterste datum:
voor inschrijven (max. 1 week vóór wedstrijddatum): 4/5/2019 om 14.00h

Greet DEWITTE

voor inschrijven LA2 (max. 2 weken vóór wedstrijddatum): NVT
2

E-mail:

ztz@telenet.be

: Lange Afstand (800 m/1500 m en 400 m vrije slag voor 9- & 10-jarigen)

Tel / GSM

051/40 70 23 of 0496/99 84 76

Inschrijftijden van 1/1/2018 tot en met 4/5/2019

WEDSTRIJDGEGEVENS
Aard van de wedstrijd: Provinciaal
Internationaal
O
Nationaal
X
Op uitnodiging
X
Aanvang inzwemmen :
Aanmelden officials bij kamprechter :
Aanvang wedstrijd :
Inzwemmen finales :
Aanvang finales:

X

PK

O

Masters

O

Beker X
Wisselbeker X , Reglement toegevoegd X
13.00
13.15
14.00

uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers)
uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang)
uur

Max. aantal starten per zwemmer : 4 (over de ganse zondag heen)

Onbeperkt: O

Aantal reserves bij finales: NVT
Prijzen :

Zie wedstrijdreglement X
3 Medailles:
O per leeftijdsjaar voor de 9- en 10-jarigen
O per leeftijdsjaar
O per leeftijdscategorie
O over de jaren / categorieën heen
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Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Tel. 09/220.53.87 info@zwemfed.be

NAAM VAN DE WEDSTRIJD : 41ste 200 m van Stad Tielt / Zondagnamiddag 12 mei 2019
Wed. Nr.

Soort

Afstand

Stijl

Geslacht1

Leeftijden

19.

series

200 m

vrije slag

dames

13-14/15-16/17 en ouder

20.

series

200 m

vrije slag

heren

13-14/15-16/17 en ouder

PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE: 20‘
21.

series

200 m

vlinderslag

dames

13-14/15-16/17 en ouder

22.

series

200 m

vlinderslag

heren

13-14/15-16/17 en ouder

23.

series

200 m

rugslag

dames

13-14/15-16/17 en ouder

24.

series

200 m

rugslag

heren

13-14/15-16/17 en ouder

De opgegeven duur van een pauze is indicatief en kan in functie van de timing aangepast worden door de kamprechter.
1

Gemengd is enkel toegelaten voor 9- en 10-jarigen. Een gemengde aflossingsploeg (ook bij de 9- en 10-jarigen) moet
steeds 2 zwemmers hebben van elk geslacht.

Het programma zal een paar dagen vóór de wedstrijddatum verschijnen op volgende website:
X http://www.zwemclubtieltsezeeduivels.be
O https://www.swimrankings.net

VRIJE TEKST:
Inschrijven
met
het
SPLASH-Programma
via
e-mail
naar
ztz@telenet.be
of
geert.decabooter@telenet.be. Indien u geen bevestiging van de inschrijving ontvangt van de
organiserende club, gelieve dan contact op te nemen met mevrouw Greet Dewitte of de heer Geert
De Cabooter vóór de laatste dag van de inschrijvingsperiode.
De clubs worden er aan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en zwemsters,
telkens per dagdeel (voormiddag en/of namiddag), ook de naam van hun clubafgevaardigde en
de namen en de CV-nrs. van hun officials moeten opgeven (het nodige aantal officials is functie
van het door de club voor dat dagdeel individueel ingeschreven aantal zwemmers en zwemsters
op de ‘uiterste datum van inschrijving’ – zie ook Deel II, 3.1 van de ‘FINA/VZF Sportreglementen
Zwemmen 2017-2021 – versie 21/9/2017’ : één official vanaf 3, twee officials vanaf 10, drie
officials vanaf 20, vier officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40 ingeschreven zwemmers, ...).
Zie ook het ‘wedstrijdreglement’.
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Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Tel. 09/220.53.87 info@zwemfed.be

vzw ZWEMCLUB TIELTSE ZEEDUIVELS Z.T.Z.
gesticht in 2000
aangesloten bij VZF en KBZB

Secretaris :
De Cabooter Geert
Fonteinestraat 33, 8700 Tielt
Tel. 051 40 70 23
Gsm. 0496 99 84 76
Bankrelatie : ING
Zicht : BE09 3850 5903 3657
E-mail : ztz@telenet.be
www.zwemclubtieltsezeeduivels.be

Zaterdag 11 en Zondag 12 mei 2019
Wedstrijd ‘200 m van Tielt’.
-

De wedstrijd gaat over 2 dagen; op zaterdagnamiddag zwemmen de 9-10 en 11-12 jarigen .
De 13–14 / 15-16 / 17 en ouder zwemmen op zondag.
Wedstrijdreglement : zie bekerreglement.
Inzwemmen zondagmorgen om 8.00h, zaterdag- en zondagnamiddag om 13.00h.
Start van de wedstrijd zondagmorgen om 9.00h, zaterdag- en zondagnamiddag om 14.00h.

Programma zaterdagnamiddag:

Programma zondag:

1. 200 m Vlinderslag

11 en 12 jaar meisjes

15. 200 m Schoolslag

13-14 / 15-16 / 17 en ouder dames

2. 200 m Vlinderslag

11 en 12 jaar jongens

16. 200 m Schoolslag

13-14 / 15-16 / 17 en ouder heren

3. 200 m Schoolslag

9 en 10 jaar gemengd

Pauze

Pauze

Pauze

4. 200 m Rugslag

11 en 12 jaar meisjes

17. 200 m Wisselslag

13-14 / 15-16 / 17 en ouder dames

5. 200 m Rugslag

11 en 12 jaar jongens

18. 200 m Wisselslag

13-14 / 15-16 / 17 en ouder heren

6. 200 m Vrije slag

9 en 10 jaar gemengd

Middagpauze

Middagpauze

7. 200 m Wisselslag

11 en 12 jaar meisjes

19. 200 m Vrije Slag

13-14 / 15-16 / 17 en ouder dames

8. 200 m Wisselslag

11 en 12 jaar jongens

20. 200 m Vrije Slag

13-14 / 15-16 / 17 en ouder heren

Pauze

Pauze

9. 200 m Rugslag
Pauze

9 en 10 jaar gemengd

Pauze

Pauze

Pauze

21. 200 m Vlinderslag 13-14 / 15-16 / 17 en ouder dames

10. 200 m Schoolslag

11 en 12 jaar meisjes

22. 200 m Vlinderslag 13-14 / 15-16 / 17 en ouder heren

11. 200 m Schoolslag

11 en 12 jaar jongens

23. 200 m Rugslag

13-14 / 15-16 / 17 en ouder dames

24. 200 m Rugslag

13-14 / 15-16 / 17 en ouder heren

12. 200 m Wisselslag

9 en 10 jaar gemengd

13. 200 m Vrije slag

11 en 12 jaar meisjes

14. 200 m Vrije slag

11 en 12 jaar jongens

. vzw

ZWEMCLUB TIELTSE ZEEDUIVELS Z.T.Z.
gesticht in 2000
aangesloten bij VZF en KBZB

Secretaris :
De Cabooter Geert
Fonteinestraat 33, 8700 Tielt
Tel. 051 40 70 23
Gsm. 0496 99 84 76
Bankrelatie : ING
Zicht : BE09 3850 5903 3657
E-mail : ztz@telenet.be
www.zwemclubtieltsezeeduivels.be

Zaterdag 11 en Zondag 12 mei 2019

Wedstrijdreglement: Wisselbeker, de200 mvan stad Tielt
1. De wedstrijd gaat door onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF.
2. De wedstrijd heeft plaats in het stedelijk zwembad van Tielt, Generaal Maczekplein 1
8700 Tielt. Het bad meet 25 m en heeft 6 zwembanen. De diepte meet 1.50 m tot 4.00 m.
3. De tijdopname gebeurt door middel van een semi automatische elektronische installatie (S.A.E.I.).
Volgens de sportreglementen kunnen er geen Vlaamse en Belgische records gehomologeerd
worden met enkel een S.A.E.I. opname, uitgenomen jeugdrecords met 3 peren of 3 chrono’s (zie
ook SW 12.8 van de ‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2017-2021 – versie 21/9/2017’).
4. De wedstrijd gaat over 2 dagen; op zaterdagnamiddag zwemmen de 9-10 jarigen en 11-12 jarigen.
Op zondag zwemmen de 13-14 jarigen, de 15-16 jarigen en de 17-jarigen en ouder.
5. De wisselbeker, de 200 m van stad Tielt is een wedstrijd die elk jaar word gezwommen in
het voorjaar en enkel 200 m afstanden inhoudt.
6. De club die als winnaar uitkomt, wordt voor één jaar de eigenaar van de wisselbeker. Het
volgende jaar moet deze club dan ten laatste 1 uur vóór aanvang van de wedstrijd de beker
opnieuw terug bezorgen aan de inrichtende club.
7. De wisselbeker blijft definitief in het bezit van een club, als die erin slaagt de wedstrijd
gedurende drie opeenvolgende jaren te winnen.
8. De club die in het bezit is van de wisselbeker, en die hem kwijtraakt of beschadigt, wordt
verantwoordelijk gesteld voor de kosten: €125.
9. De 9- en 10-jarigen mogen slechts aan 1 wedstrijd deelnemen, de 11- en 12-jarigen aan
2 wedstrijden. De inschrijvingen per club zijn onbeperkt.
10. Vanaf de 13-jarigen mag iedere zwemmer/zwemster aan maximum 4 wedstrijden deelnemen ;
de inschrijvingen per club zijn onbeperkt.
11. ZTZ heeft het recht om bij een teveel aan inschrijvingen de laatste toegestuurde inschrijvingen
te weigeren.
12. De wisselbeker wordt toegekend aan de club die het hoogste aantal punten behaalt.
13. Alle leeftijdscategorieën, uitgenomen de 9- en 10-jarigen tellen mee voor het puntenklassement.
14. De toekenning van de punten gebeurt als volgt:
Eerste plaats :
5 punten.
Tweede plaats : 3 punten.
Derde plaats :
2 punten.
Vierde plaats :
1 punt.

15. Als er 2 clubs met een gelijk aantal punten eindigen, geven de 1ste plaatsen de doorslag enz… .
16. De prijsuitreiking bij de 9- en 10-jarigen gebeurt per leeftijdsjaar.
De eerste ontvangt een trofee, de tweede en derde een medaille.
17. De eerste bij de 11 - 12 jarigen ontvangt een trofee, de tweede en derde een medaille.
18. Bij de 13 - 14 jarigen ontvangt de eerste een geldprijs van € 15, de tweede € 10 en derde € 5.
19. Bij de 15 - 16 jarigen ontvangt de eerste een geldprijs van € 20, de tweede € 15 en derde € 10.
20. Bij de 17-jarigen en ouder ontvangt de eerste een geldprijs van € 25, de tweede € 20, de derde
€ 15 en de vierde € 10.
21. De winnaar van de wisselbeker ontvangt een geldprijs van € 75, de tweede € 50 en derde € 25.
22. Zowel bij de heren als bij de dames ontvangt de beste prestatie volgens de FINA-TABELLEN
een natura prijs ter waarde van minimum € 100.
Er is eveneens een natura prijs ter waarde van minimum € 50 te verdienen, zowel voor de jongens
als voor de meisjes, in de leeftijdsgroepen 11 - 12 jarigen, 13 - 14 jarigen én 15 - 16 jarigen
(voor de beste prestatie volgens de FINA-tabellen).
23. Een premie van € 250 wordt toegekend voor een nieuw wedstrijdrecord:
Definitie wedstrijdrecord = de beste tijd per zwemstijl, gezwommen in het zwembad van Tielt
tijdens de “200 m van de stad Tielt” over de jaren heen, van alle leeftijdsgroepen tezamen,
heren en dames apart.
Toekenning van de premie = de premie wordt toegekend aan een zwemmer en/of zwemster
die op het einde van de wedstrijddag het nieuwe, verbeterde record in handen heeft.
24. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 5,00 per start (inclusief VZF-startgeld) en dient gestort te worden
op rekening BE09 3850 5903 3657 van “Zwemclub Tieltse Zeeduivels” met vermelding “200 m
van stad Tielt + naam club” ten laatste 7 dagen vóór de wedstrijd.
25. De reeksindelingen gebeuren volgens de opgegeven tijden.
26. Gelieve in te schrijven per e-mail en dan eveneens de namen van het vereiste aantal officials,
de afgevaardigde en de trainer(s) mee te delen. Wilt u ook vermelden wie aanwezig zal zijn in de
voormiddag, namiddag of gedurende de ganse dag.
27. De inschrijvingen moeten ten laatste 7 dagen vóór de eerste wedstrijddag binnen zijn (zie
voorprogramma’s). Alle inschrijvingen die te laat binnen komen, worden niet meer aanvaard en de
betreffende club zal telefonisch op de hoogte gebracht worden.
28. In afwachting u talrijk te mogen begroeten op ons jaarlijks zwemfeest, aanvaard onze vriendelijke
en sportieve groeten.
29. Indien het mogelijk is , willen de clubs die zullen deelnemen dit bevestigen via e-mail.
Ons e-mail adres is : ZTZ@telenet.be
30. De inschrijvingen mogen verstuurd worden naar:
Dewitte Greet
Fonteinestraat 33
8700 Tielt
Tel.: 051/407023 GSM: 0496/998476
31. Uiterste inschrijvingsdatum : 4

mei 2019
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Samedi 11 et Dimanche 12 mai 2019

Règlement du concours: Challenge, le200 mdeTielt
1. Le concours se déroule sous les règlements de FINA/KBZB/VZF.
2. Le concours se déroule dans la piscine municipale de Tielt, Generaal Maczekplein 1 - 8700 Tielt.
La piscine a une longueur de 25 m, compte 6 couloirs et a une profondeur allant de 1,50 m jusqu’à 4
mètres
3. Le chronométrage se fait par un équipement électronique semi-automatique. Selon les règlements de
sport, les records flamands ou belges ne peuvent être homologués avec un enregistrement S.A.E.I.
simple (voir aussi SW 12.8 des ‘FINA/VZF Règlements de Sport Natation 2017-2021 – version
21/9/2017’), exception faite pour les records des jeunes avec 3 poires ou 3 chronomètres.
4. Le concours se déroule au courant de 2 jours ; le samedi après-midi pour ceux qui sont âgés de 9-10
ans et de 11-12 ans. Le dimanche est réservé pour les âgés de 13-14, 15-16, 17 et plus.
5. Le challenge, les 200 m de la ville de Tielt est un concours annuel, se déroulant toujours dans le
premier semestre de l’année. La distance à nager est toujours 200 mètres.
6. Le club gagnant reste durant une année le propriétaire du challenge. L’année suivante, au plus tard
une heure avant la compétition commence, ce club est tenu à rendre le challenge au club organisateur.
7. Le challenge reste la propriété définitive du club qui gagne le concours durant trois années
consécutives.
8. Le club qui est en possession provisoire du challenge, en est tenu responsable pour perte, vol, dégâts
etc. ; le cas échéant se club payera les frais, à savoir € 125.
9. Les âges de 9 et 10 ans ne peuvent que participer à 1 épreuve, les âges de 11-12 ans à 2
épreuves. Les inscriptions par club sont illimitées.
10. A partir de 13 ans chaque nageur/nageuse peut participer à un maximum de 4 épreuves. Les
inscriptions par club sont illimitées.
11. Le cas où il y a un excès d’inscriptions, ZTZ se réserve le droit de refuser les dernières inscriptions
reçues.
12. Le challenge est attribué au club qui gagne le plus grand nombre de points.
13. Toutes les catégories, sauf les âges de 9 et 10 ans, comptent pour le score.
14. L’attribution des points se fait comme suite :
1ere
place : 5 points
2ème place : 3 points
3ième place : 2 points
4ième place : 1 point

15. Au cas où il y a 2 clubs qui ont le même nombre de points à la fin de la compétition, le nombre
d’épreuves gagnées sera décisif.
16. La distribution des prix chez les âges de 9 et 10 ans se fait par groupe d’âge. Le premier reçoit un
trophée, le deuxième et troisième une médaille.
17. Chez les âgés de 11-12 ans : le premier reçoit un trophée, le deuxième et troisième une médaille.
18. Chez les âgés de 13-14 ans : le premier reçoit un prix en espèces de € 15, le deuxième € 10 et le
troisième € 5.
19. Chez les âgés de 15-16 ans : le premier reçoit un prix en espèces de € 20, le deuxième € 15 et le
troisième € 10.
20. Chez les âgés de 17 ans et plus : le premier reçoit un prix en espèces de € 25, le deuxième € 20, le
troisième € 15 et le quatrième € 10.
21. Le vainqueur du challenge reçoit un prix en espèces de € 75, le deuxième € 50 et le troisième € 25.
22. La meilleure prestation, aussi bien que chez garçons et filles, selon les tableaux FINA, reçoit un prix
en nature d’une valeur de € 100. Selon les mêmes tableaux FINA, il y a aussi un prix en nature d’une
valeur de € 50 pour la meilleure prestation des groupes d’âges de 11-12 ans, 13-14 ans et 15-16 ans
(aussi bien que chez garçons et filles).
23. Une prime de € 250 est attribuée pour chaque record de compétition.
Record de compétition : le meilleur temps par style de nage, nagé dans la piscine de la ville
de Tielt, pendant le challenge les « 200 m de la ville de Tielt » durant les années, toutes
catégories d’âges ensemble, classement séparé garçons et filles.
Attribution de la prime : la prime est attribuée au nageur et/ou nageuse qui à la fin du jour de
compétition a amélioré le record précédent.
24. La prime de participation : € 5,00 pour chaque départ (inclusive la prime de participation VZF). Il faut
déposer la somme sur le n° bancaire BE09 3850 5903 3657, avec l’information suivante « 200 m van
Stad Tielt + nom du club » au plus tard 7 jours avant la compétition.
25. La division des séries se fait suivant les temps donnés.
26. Prière d’inscrire par e-mail. Veuillez également nous communiquer les noms des officiels exigés, du
délégué et des entraîneurs. En outre nous vous prions d’indiquer qui sera présent avant-midi, aprèsmidi ou toute la journée.
27. Les inscriptions doivent être en notre possession au plus tard 7 jours avant le premier jour du concours
(veuillez voir les avant-programmes). Toutes les inscriptions qui sont tardives ne seront plus
acceptées. Le club en question va être averti téléphoniquement.
28. Dans l’attente de votre participation en grand nombre à notre fête de natation annuelle, nous vous
présentons nos salutations sportives.
29. Si possible nous vous prions de confirmer votre participation par e-mail : ZTZ@telenet.be
30. Veuillez envoyer les inscriptions à l’adresse suivante :
Dewitte Greet
Fonteinestraat 33
8700 Tielt
Tel.: 051/407023 GSM: 0496/998476
31. Date limite d’inscription :

5 mai 2019
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200 m rugslag dames

200 m vlinderslag heren

200 m vlinderslag dames

200 m vrije slag heren

200 m vrije slag dames

200 m wisselslag heren

200 m wisselslag dames

200 m schoolslag heren

200 m schoolslag dames

Afstand en stijl

Vanluchene Emmanuel

Buys Kimberly

Croenen Louis

Buys Kimberly

Marcourt Alexandre

Buys Kimberly

Mattelaer Mathieu

Buys Kimberly

Coreelman Jonas

Matthijsen Elise

Zwemmer/ Zwemster

GOLD

BRABO

SHARK

BRABO

STT

BRABO

GOLD

BRABO

GOLD

BRABO

Club

1.58.72

2.09.85

1.56.34

2.16.08

1.46.46

1.59.18

2.02.63

2.15.81

2.10.74

2.33.36

Tijd

06/05/2012

25/05/2008

20/05/2018

29/05/2011

20/05/2018

29/05/2011

26/05/2013

25/05/2008

06/05/2012

27/05/2007

Datum

200 m van TIELT - WEDSTRIJDRECORDS

200 m rugslag heren

