
Richtlijnen Provinciale Kampioenschappen 
 

 

Beste sportsecretaris 

Kunnen jullie onderstaande praktische zaken meedelen aan jullie officials, train(st)ers, afgevaardigden, 
zwemmers en ouders            

Uurregeling inzwemmen. 
 
  voormiddag: 
 
 Inzwemmen meisjes : 7.55 – 8.25 uur   
 Inzwemmen jongens : 8.25 – 8.55 uur   
 Aanvang wedstrijd : 09.00 uur (einde omstreeks 11.35 u) 
 

namiddag: 
 
 Inzwemmen jongens : 12.55 – 13.25 uur  
 Inzwemmen meisjes : 13.25 – 13.55 uur  
 Aanvang wedstrijd : 14.00 uur (einde omstreeks 16.35 u)  
  
  

 Ook dit jaar maken we gebruik van de nabijgelegen sporthal. Zie bijgevoegd plan. 
    
 Het is verplicht slippers/schoeisel te dragen in de sporthal en zeker tussen het  zwembad en de sporthal. 
 
 Voorzie voldoende warme kleding om de oversteek van de sporthal naar het zwembad te maken. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
 

 Het is ten strengste verboden om gebruik 
 te maken van de toestellen en materialen 

                 die eigendom van de sporthal zijn. 



              
Inkom 
Volledige Dag:   € 8,00 
Namiddag:   € 5,00 
 
Programma’s enkel digitaal 
www.ozv-zwemclub.be/competitie/ of www.vzfplim.be/wedstrijden.ph 
 
Kleedruimtes. (officials/ Zwemmers) 

Omkleden voor de zwemmers/officials kan in het zwembad gebeuren  
Kleedkamer 1:  Heren Officials 
Kleedkamer 2:  Dames Officials 
Kleedkamer 3 en 4: Dames / Meisjes 
Kleedkamer 5:  Heren / Jongens 
 
 

Zwembad. 

Er is geen oproepkamer voorzien. 

Blijf niet onnodig rond het zwembad hangen, gelieve zo snel als het kan terug naar de sporthal te gaan, dit om 
te grote drukte in het zwembad te vermijden. 

Toegang tot het zwembad voor de zwemmers en trainers is via de hoofdingang van het zwembad, 
via de kleedkamers aan de linkerzijde. 

De supporters kunnen via het cafetaria toegang krijgen tot aan de tribune van het zwembad, waar zich ook de kassa 
zal bevinden. 

Het is ten strengste verboden om zich in het recreatief gedeelte te begeven. 

Officials. 

Juryvergadering voormiddag om 8.15 u. 
Juryvergadering namiddag om 13.15 u. 

Juryvergadering vindt plaats in de sporthal. 
 
Enveloppen voor de afgevaardigden en/of trainers worden in de inkomhal verdeeld. 

Parking. 

Parking sporthal : Adres Slagmolenstraat, deze helemaal tot het einde uitrijden, dan kom je automatisch op de 
parking van de sporthal. Bedankt voor het begrip. 

 
 

Met sportieve groet 

Het bestuur OZV  


