
 

 

Praktische afspraken 
Jeugdcriterium Genk 11 november 2022 
 

 

Beste, 

 

Dank voor jullie deelname aan onze wedstrijd! Gelieve hierbij de praktische informatie te vinden voor 

het Jeugdcritererium Genk 2022. 

 

Met sportieve groeten en tot vrijdag 

 

Bestuur Genker Zwemvereniging Neptunus 

 

 

1. UURREGELING 
- Inzwemmen jongens: 8h00 tot 8h25 (meisjes 9-10 jaar kunnen indien gewenst ook inzwemmen) 

- Inzwemmen meisjes: 8h30 tot 8h55 

- Start wedstrijd : 9h00 

 

 

2. INKOM+ TRIBUNE 

- € 5 (er kan betaald worden m.b.v. Payconiq) 

- Er zijn aan de inkom geen programma’s beschikbaar. 

- Toegang tot de tribune: via trap voorbij de balie 

 

 

3. CAFETARIA 

- Cafetaria zwembad is geopend vanaf 8h00 (Er is geen drankverkoop boven op de tribune) 

 

 

4. KLEEDKAMERS 

- Groepskleedkamers achteraan gelijkvloers: HZS (1+2) - LWB (3+4) - STZC (7 + INDIV) - ZGEEL 

(5+6) 

- Groepskleedkamers in de kelder: GZVN (2+6) - DBT (4+8) - SHARK (4+8) - DMB (3+7) - LAQUA 

(1+5) - PZC (1+5)  

- De namen van de clubs hangen aan de deuren. 

- Er is weinig ruimte voor bedjes/stoeltjes. Deze kunnen eventueel in de kleedkamers opgesteld 

worden, maar niet in de zwemhal, ook niet op de tribune. 

 

 

5. ZWEMMERS + TRAINERS + AFGEVAARDIGDEN 
- Afgevaardigden melden zich vooraan in de inkomhal. Daar moet de aanwezigheidslijst ondertekend 

worden en de enveloppe afgehaald worden. 

- In de enveloppes zitten gratis inkombandjes voor de trainers en afgevaardigden.  

- Slippers verplicht in het ganse gebouw !!! 

 

 

6. ZWEMBAD 

- Er is geen oproepkamer. Het is de verantwoordelijkheid van de club om elke zwemmer tijdig aan de 

start te krijgen. Afgevaardigden/trainers wordt gevraagd de zwemmers ook niet te vroeg door te 

sturen, om drukte achter de startblokken te vermijden. 

- In de zwemhal worden de plaatsen voor de verschillende teams aangeduid. 



- Er mogen geen grote tassen meegenomen worden in de zwemhal. Een klein tasje is wel toegelaten, 

voor het opbergen van bril, badmuts,... 

 

 

7. OFFICIALS 
- Aanmelden ten laatste 8h15 vooraan in de inkomhal. 

- Juryvergadering om 8h30 in het ‘Oud bureel directeur’: voorbij Atrium links deur en gang volgen.  

- Kom bij voorkeur in je officialkledij aan (maar neem ander schoeisel mee voor rond het zwembad) 

mocht je je toch willen omkleden: dit kan in de individuele kleedkamers in het herengedeelte. Met een 

stuk van 1 Eur kan je een locker gebruiken. 

 

 

 

 
 

 


