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X-MASS BALLS BREE 

Praktische informatie aan de deelnemende 
clubs 
Wij verwelkomen jullie graag op onze jaarlijkse X-mass Balls Bree en willen alvast alle deelnemende clubs bedanken 
voor hun belangstelling voor deze wedstrijd! 

1. Inzwemmen 

VOORMIDDAG 

Het inzwemmen zal verdeeld worden in 2 groepen: 

Groep 1: 8u00 – 8u25: zie inzwemschema, toegang tot het zwembad om 7u30 

Groep 2: 8u25 – 8u50: zie inzwemschema, toegang tot het zwembad om 8u00 

Juryvergadering om 8u15 in de container. 
Vergadering afgevaardigden om 8u30 beneden in de hal. 
 
De wedstrijd start om 9u00. 
 
NAMIDDAG 

Het inzwemmen zal verdeeld worden in 2 groepen: 

Groep 1: 13u00 – 13u25: zie inzwemschema, toegang tot het zwembad 12u30 

Groep 2: 13u25 – 13u50: zie inzwemschema, toegang tot het zwembad 13u00 

Juryvergadering om 13u15 in de container.  
Vergadering afgevaardigden om 13u30 beneden in de hal. 
 
De wedstrijd start om 14u00 

 
INZWEMSCHEMA 

Groep 1:  DMB, Gzvn, Ozv, Laqua en DBt  

Groep 2:  Best, LWB, Zcm, ENW Hzs, ZCK, ZN en HN 

 

2. Wedstrijd 

Het zwembad is enkel beschikbaar voor de wedstrijd. 

§ Het dragen van sportschoeisel of slippers is verplicht gedurende de gehele wedstrijddag! 
§ Elke club krijgt een vaste plaats in zwembad toegewezen, DMB zit in de kelder/hal. 
§ Trainers kunnen de wedstrijd volgen langs het zwembad. 
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X-MASS BALLS BREE 

3. Middagpauze 

De cafetaria zal de hele dag open zijn.  

Voor trainers, afgevaardigden en officials worden broodjes voorzien. 

 

4. Kleedkamers 

Omkleden kan in de kleedkamers, er wordt geen clubindeling voor de kleedkamers gemaakt.  

VERDELING KLEEDKAMERS: 

JONGENS/MANNEN: omkleden in de groepskleedkamers beneden.  

MEISJES/VROUWEN: omkleden in de individuele kleedkamers boven. 

 

5. Medailles 

Er worden geen medailles voorzien. 

 

6. COVID-Maatregelen 

Publiek is niet toegelaten in het zwembad. 
 
CST 

§ Covid Safe Ticket voor iedereen vanaf 12 jaar en 2 maanden 
§ Officials/afgevaardigden/trainers die ‘in’gecheckt zijn, ontvangen een bandje  
§ Geen bandje = geen toegang tot het zwembad 

!BELANGRIJK! Kom je na 9u toe, meld je dan op het jurysecretariaat bij Peter Housen, je CST zal daar gecheckt 
worden en je krijgt een bandje. 

 

MONDMASKER 

§ Mondmasker verplicht voor iedereen in alle ruimtes van het zwembad, ook de kleedkamers 
§ Enkel zwemmers mogen het mondmasker afdoen als ze achter het startblok staan 
§ Als je eet of drinkt mag het mondmasker tijdelijk af 

 
 

 
 


