
VLAAMSE ZWEMFEDERATIE VZW 
VLAAMS KAMPIOENSCHAP KADETTEN 

01/04/2018 
 

 
Organisatie  RSCM 
 
Contactpersoon Ingrid De Kimpe – 0475 69 36 47 - dekimpe.ingrid@gmail.com  
 
Plaats             Bloso zwembad Hofstade, Zandstraat 3, 1981 Hofstade 
    Oprit parking = Tervuursesteenweg 
                                                                                                  
Inschrijvingen De inschrijvingen moeten verstuurd worden naar 

Synchroflanders@gmail.com  én  bovenstaande 
contactpersoon/organisator uiterlijk op vrijdag 16 maart om 15.00u  
Alle inschrijvingen na de uiterste datum én uur zijn ongeldig. 

 
Afzeggingen Afzeggingen zijn mogelijk tot 24u voor de start van de wedstrijd = 

zaterdagochtend 8u via mail naar Synchroflanders@gmail.com  én  
bovenstaande contactpersoon/organisator. Elke andere afwezigheid 

wordt als forfait beschouwd en inschrijvingsgelden worden aangerekend.   
 

Trekking De figurengroep en startvolgorde zullen getrokken worden kort na de uiterste 
inschrijvingsdatum. De figurengroep wordt doorgemaild naar de clubs. De 
startvolgorde steekt in de omslag die bij aankomst afgegeven wordt aan de 
clubafgevaardigde. 

 
Startgelden Worden achteraf aangerekend via factuur van de Vlaamse Zwemfederatie: 

3€ per deelnemer figuren, 5€/solo, 7€/duet, 8€/team-combo – 30€ per 
jurylid/medewerker dat niet conform de regels werd aangeleverd. 

  
Reglementen  FINA SYNCHRONISED SWIMMING RULES 2018-2021   

+ Sportreglementen Synchroon Zwemmen 
 
Muziek                       De muziek voor deze wedstrijd uiterlijk 1 week voor de wedstrijd digitaal 

doorsturen met duidelijke vermelding van club en titel van het nummer. Bij 
voorkeur via www.Wetransfer.be naar synchroflanders@gmail.com & 
bovenstaande contactpersoon/organisator 

 
Breng voor de zekerheid ook nog een CD en/of USB-stick mee met zowel op 
de CD hoes, als op de CD zelf/ USB-stick de naam van je club en de routine 
waarvoor de muziek dient.  De muziek wordt, vóór de start van de 
figurenwedstrijd, samen met een coach van betreffende club gecontroleerd 
op mogelijke fouten. 
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VLAAMSE ZWEMFEDERATIE VZW 
VLAAMS KAMPIOENSCHAP KADETTEN 

01/04/2018 
 

Aantal begeleiders toegelaten in het zwembad: 
 
 1 afgevaardigde  1 tot     8 deelnemers 
 2 afgevaardigden  9 tot   16 deelnemers 
 3 afgevaardigden  vanaf 17 deelnemers 
 
 1 coach   1 tot     4 deelnemers 
 2 coaches   5 tot     9 deelnemers 
 3 coaches   vanaf 10 deelnemers 
 
 
Juryleden - Minstens 1 jurylid voor maximaal 8 ingeschreven zwemsters. 

- Minstens 2 juryleden voor maximaal 16 ingeschreven zwemsters. 
- Minstens 3 juryleden voor maximaal 24 ingeschreven zwemsters, enz. 
 

Medewerkers  Enkel van toepassing voor Vlaamse clubs 
  

Ingeschreven zwemsters minimumaantal medewerkers  

1  8 1 

9  16 2 

17  24 3 

24  32 4 

 
 
Attentie Vergeten voorwerpen worden opgestuurd na het betalen van de portkosten. 

De organisator is niet verantwoordelijk bij diefstal.  

 
Programma Onderstaand programma is voorlopig. Het kan na het ontvangen van de 

inschrijvingen en tijdens de wedstrijd zelf nog gewijzigd worden. Het 
aanvangsuur blijft wel behouden.  

 
Deuren                                     07.45u 
Inzwemmen figuren Junioren   08.00u 
Vergadering clubverantwoordelijken  08.10u 
Juryvergadering    08.20u 
Start figurenwedstrijd    09.00u 
Inzwemmen routines    12.30u 
Start wedstrijd Solo    14.00u 
Start wedstrijd Duet    15.30u 
Start wedstrijd Team    17.00u 
Medailles     18.00u 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


