Koninklijke Belgische Zwembond – Sportcommissie Synchro
TEL: 02/513.87.08 - FAX: 02/513.34.68 - EMAIL: info@belswim.be

UITNODIGING
Geachte Secretaris,

U vindt in bijlage het programma, de richtlijnen en de inschrijvingsformulieren voor het Belgisch
Kampioenschap Junioren zondag 19 februari 2017 te Aalst
De inschrijvingen moeten, enkel via mail, naar belsynchro@gmail.com en wouter.georges@belswim.be,
worden verstuurd, uiterlijk vóór maandag 6 februari 2017 om 15u00.
Enkel het volledig ingevulde WORD formulier zoals in bijlage zal worden aanvaard.
U krijgt per mail een ontvangstbevestiging.
De startvolgorde en de figurengroep zal worden geloot op de vergadering van de Sportcommissie in de
loop van de week van de afsluitingsdatum van de inschrijvingen.
Bedankt voor uw medewerking.
Sportcommissie Synchroonzwemmen

Ter info:
De limietpunten zijn vastgelegd op 52.5.
Niet behalen van de limietpunten geeft aanleiding tot het betalen van een boete van €20 per zwemster.

BKSY 02.3
BKSY 03.5
BKSY 03.7
BKSY 03.8
BKSY 03.9
BKSY 03.10
BKSY 03.12
BKSY 03.14
BKSY 05.2

BKSY 05.6
BKSY 08.1

BKSY 09.2
BKSY 11.1
BKSY 11.2
BKSY 12.1
BKSY 12.2

KUNSTZWEMMEN
Lastenboek niet nageleefd door de organiserende club
Niet tijdig verzenden van programmavoorstel aan SCSY door de organiserende club
Laattijdige afzegging door jurylid
Onvoldoende juryleden per club op basis van aantal inschrijvingen
Wedstrijdsecretariaat heeft toegewezen taken niet gerespecteerd
Onvoldoende administratief personeel per club op basis van aantal inschrijvingen
Geen clubafgevaardigde
Geen beeldmateriaal beschikbaar van technische routines
Inschrijvingsgeld Belgische Kampioenschappen Kunstzwemmen:
individueel / technische routines
duet / team
Laattijdige communicatie van samenstelling duetten en teams door clubafgevaardigde
Administratieve kost forfait, terugtrekking of afwezigheid:
- per individuele inschrijving (solo of technische routines)
- per inschrijving duo of team
Boete per overschrijding limietpunten
Jurylid met onbehoorlijke kledij
Zwemster met onbehoorlijk badpak
Niet overhandigen van CD volgens de richtlijnen
Een CD afgeleverd door een club bevat meerdere muziekstukken

BEDRAG (€)
10
10
10
10 per jurylid
10
10
10
10
7
13
10
15
30
20
10 per jurylid
10
10
10

