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Praktische informatie aan de deelnemende 
clubs 
Wij verwelkomen jullie graag op DMB CUP2 en willen alvast alle deelnemende clubs bedanken voor hun 
belangstelling voor deze wedstrijd! 

 

1. Inzwemmen 

Het inzwemmen zal verdeeld worden in 2 groepen: 

Groep 1: 12u30 – 13u00: DMB, toegang tot het zwembad om 12u00 

Groep 2: 13u00 – 13u25: zie inzwemschema, toegang tot het zwembad om 12u30 

Groep 3: 13u25 – 13u50: zie inzwemschema, toegang tot het zwembad om 13u00 

Juryvergadering om 13u15 in de container. 
 
De wedstrijd start om 14u00. 

 
INZWEMSCHEMA 

Groep 1: DMB 

Groep 2: Gzvn, LWB, ZDKB 

Groep 3: Hzs en Pzc 

 

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, kelder of container toegewezen. 
§ Trainers kunnen de wedstrijd volgen langs het zwembad. 

Er zijn 2 oproepkamers. 

3. Cafetaria 

De cafetaria zal geopend zijn maar staat los van de organisatie van de wedstrijd zij organiseren hun eigen CST-
check.   
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4. Kleedkamers 

Omkleden in de groepskleedkamers beneden, zwemmers steken hun spullen in hun tas, sluiten de tas en nemen 
een klein tasje mee naar het zwembad.  

 

VERDELING KLEEDKAMERS: 

CLUBS:  

Kleedkamer 

• 1a HZS 
• 1b HZS 
• 2a PZc 
• 2b PZC 
• 3a GZVN  
• 3b ZDKB 
• 4 DMB 
•  LWB  individuele kleedkamers boven 

 

OFFICIALS: 

Officials komen zoveel mogelijk in hun wedstrijdkledij naar het zwembad. Omkleden kan eventueel in de 
individuele kleedkamers boven.  

 

5. Medailles 

Medailles worden voorzien voor de top 3 snelste zwemmers per leeftijdscategorie.  

Medaille-uitreiking: 

- Eendjes 9-10 jaar: medailles worden uitgereikt na wedstrijd 13 beneden in de hal. De omroeper zal tijdens 
de wedstrijd de medaille-uitreiking aankondigen. 

- Leeftijden 11-18+: de medaille-uitreiking vindt plaats na de wedstrijd in het zwembad ter hoogte van het 
secretariaat 
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6. COVID-Maatregelen 

Publiek is toegelaten in het zwembad mits tonen van geldig CST aan de inkom, iedereen met een geldig CST krijgt 
een bandje.  
 
Inkom: €5 per persoon. 
 

CST 

§ Covid Safe Ticket voor iedereen vanaf 12 jaar en 3 maanden 
§ Officials/afgevaardigden/trainers die ‘in’gecheckt zijn, ontvangen een bandje  
§ Geen bandje = geen toegang tot het zwembad 

 

Het aantal bandjes per club: 

- 1 t.e.m 9 zwemmers: 2 bandjes (1 trainer, 1 afgevaardigde) 
- 10 t.e.m. 19 zwemmers: 3 bandjes (2 trainers, 1 afgevaardigde) 
- 20 t.e.m. 29 zwemmers: 6 bandjes (3 trainers, 2 afgevaardigden) 
- 31 en meer zwemmers: 7 bandjes (4 trainers, 2 afgevaardigden) 

 
MONDMASKER 

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

 

7. LIVE-volgen 

Je kan de wedstrijd live volgen via de Splash Me-app! 


