
 

 

Praktische afspraken 
PACO-wedstrijd Genk 11 november 2022 
 

Beste, 

 

Dank voor jullie deelname aan onze PACO-wedstrijd. 

Gelieve hierbij de praktische informatie te vinden. 

 

Met sportieve groeten en tot vrijdag! 
 

Bestuur Genker Zwemvereniging Neptunus 

 

1. UURREGELING 
 

- Inzwemmen: 13h30 – 14h00. Je kan als club binnen gaan vanaf 13h10 (GZVN om 13h) 

- Start wedstrijd : 14h00 

 

2. INKOM+ TRIBUNE 

- € 3 (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 open tot 17h00 (Er is geen drankverkoop boven op de tribune) 

 

4. KLEEDKAMERS 

- Groepskleedkamers achteraan gelijkvloers: HZS (1+2) - KLSVZ (3+4) – LiZV (5+6) 

- Groepskleedkamers in de kelder: GZVN (2+6) - DBT (4+8) - DMB (3+7) - PZC (1+5) 

- De namen van de clubs hangen aan de deuren 

 

5. ZWEMMERS + TRAINERS + BEGELEIDERS 
- Bij het binnenkomen wordt er per club naar de kleedkamers gegaan. 

- 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. 

- Elke trainer/afgevaardigde/begeleider die mee het zwembad of de kleedkamers in wil, biedt zich 

persoonlijk aan bij het clubonthaal, en ontvangt daar zijn/haar toegangsbandje. 

- GZVN voorziet geen programma’s voor de clubs. 

 

6. ZWEMBAD 

- De plaatsen van de verschillende teams worden aangegeven worden in de zwemhal 

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

voor het opbergen van bril, badmuts, evt mondmasker, …  

- Zwemmers die hun wedstrijd gezwommen hebben mogen na hun wedstrijd tot bij hun trainer gaan, 

maar gaan dan best zo snel mogelijk naar de plaats die hun club toegewezen kreeg. 

 

7. TIJDOPNEMERS 
- Aanmelden ten laatste 13h 

- eigen chrono (of via je eigen club) – pen – clipboard meebrengen aub! 

- Korte Briefing om 13h40 in het Atrium (zaal in de inkom linksachteraan) 

- Kom bij voorkeur al in je “wedstrijdkledij aan” (maar neem ander schoeisel mee voor rond het 

zwembad: slippers of sportschoenen voor binnen). Mocht je je toch willen omkleden: met een stuk van 

1 Eur kan je een locker gebruiken. 

 


