
   

All-round 
Swimming championship 

23-04-2017 - Eeklo 
 

Praktische   regelingen 
- Inzwemmen voor de voormiddagsessie zal in twee shiften gebeuren: 
 - Om 8.00 uur: MEGA – AZ - FIRST  (89 zwemmers). 
 - Om 8.45 uur: AST - TSZ – BRABO – AZL – ZNA – LZV - ZTB  (104 zwemmers). 

- De ochtendsessie begint om 9.30 uur. 

- De officials die in de voormiddag fungeren krijgen vanaf 8.00 uur koffiekoeken en een drankje in de 
vergaderzaal onder het zwembad. 

- De officials die een volledige dag fungeren krijgen tijdens de middagpauze (ca. 13.00 uur) een broodje (half 
stokbrood) aangeboden in de vergaderzaal onder het zwembad. 

- Zwemmers, trainers, ouders, enz. kunnen tussen 11.30 uur en 13.30 uur pasta verkrijgen in de sporthome 
onder het zwembad. Er kan gekozen worden uit drie soorten sauzen: bolognese, vegetarisch en kaassaus met 
hespblokjes. Dit aan de democratische prijs van €8. Bestellen kan vanaf 8.00 uur aan de kassa. Zonder 
bonnetje kan men geen pasta verkrijgen. De sporthome onder het zwembad en de cafetaria van het 
zwembad zullen beschikbaar zijn als eetruimte. In de sporthome zal er eveneens een bar te vinden zijn. 

- Inzwemmen voor de namiddagsessie gebeurt in één shift. Dat kan van 13.15 uur tot 14.10 uur. 

- De namiddagsessie begint om 14.15 uur. 

- Loszwemmen/inzwemmen voor de finalesessie kan van 16.00 uur tot 16.50 uur. 

- De finalesessie begint om 17.00 uur. 

- Er zal voor de start van de 100 meters een lijst uitgedeeld worden met de namen van de nog resterende 
finalekandidaten. Wie op de lijst voorkomt en al zeker is dat hij/zij geen finale zal zwemmen kan op dat 
moment zijn/haar naam van de lijst laten verwijderen. 

Opgelet! Forfaits worden enkel aanvaard als die door de afgevaardigde gemeld worden. Elke deelnemer aan 
de finale wordt beloond met een geldprijs. 

- Alle info in verband met de All-Round Swimming Championship zal te vinden zijn op onze website: 
www.megazwemteam.be/eeklo. Ten laatste op vrijdag 21 april zal het programma daar verschijnen. Op dat 
programma zal ook een tijdsschema staan. Zo kunnen alle zwemmers op tijd aan te start verschijnen. 

Wij wensen iedereen alvast veel succes en mooie prestaties! 

Het MEGA (Eeklo) Bestuur 


