KBZB – SCSY – ARTISTIEK ZWEMMEN
BK COMBO
La Louvière – 11 November 2018
Geachte Secretaris,
U vindt in hieronder alle informatie voor het Belgisch Kampioenschap Combo
Organisatie

ENLSYNCHRO

Inlichtingen

HELLEBAUT Benoït
secretaire.enlsynchro@gmail.com

Plaats

Centre Aquatique Sportif et Loisirs « Le Point d’eau »
Rue Sylvain Guyaux 121
7100 La Louvière
064/236660

Specificaties

50 x 25 m

Inschrijvingen

De inschrijvingen moeten worden verstuurd, enkel via mail, aan
belsynchro@gmail.com
en
wouter.georges@belswim.be, uiterlijk op
maandag 29 Oktober 2018 om 15u00 met de formulieren in bijlage.
Enkel het volledig ingevulde WORD formulier zoals in bijlage zal worden
aanvaard. Alle inschrijvingen na de uiterste datum en uur zijn ongeldig en
worden geweigerd.

Reglementen

FINA SYNCHRONISED SWIMMING RULES 2017-2021

Medische attesten

Om administratieve kosten te vermijden krijgen de clubs de mogelijkheid de
inschrijving schrappen tot 48u vóór het BK. Het volstaat een e-mailbericht te
sturen
(of
gelijkwaardige
schriftelijke
kennisgeving)
aan
de
verantwoordelijken voor de inschrijvingen (belsynchro@gmail.com) met
kopie
aan
het
Algemeen
Secretariaat
van
de
KBZB
(wouter.georges@belswim.be). Elke onaangekondigde afwezigheid of
terugtrekking aan de start tijdens het Belgisch Kampioenschap zal bestraft
worden met een reglementaire administratieve kost.

Clubbegeleiding

1 afgevaardigde per club
1 coach per ingeschreven routine

Juryleden

- Minstens 1 jurylid voor maximum 8 ingeschreven zwemsters.
- Minstens 2 juryleden voor maximum 16 ingeschreven zwemsters.
- Minstens 3 juryleden voor maximum 24 ingeschreven zwemsters, enz.
Minimum niveau van de juryleden: Jury C

Medewerkers

1 medewerker per club

Muziek

Gelieve de muziek voor de routines via Wetransfer te versturen aan
belsynchro@gmail.com en secretaire.enlsynchro@gmail.com
Graag met de naam van de club in de muziektitel verwerkt.

KBZB – SCSY – ARTISTIEK ZWEMMEN
BK COMBO
La Louvière – 11 November 2018
Aandacht

Vergeten voorwerpen worden opgestuurd na het betalen van de portkosten.
De organisator is niet verantwoordelijk voor diefstal.

Voorlopig Programma – Programme Provisoire.

inzwemmen
juryvergadering
Free Combination OPEN
medaille uitreiking

12.30
13.00
14.00
16.30 /17.00

échauffement
réunion des juges
Combinée OPEN
cérémonie protocolaire

Programma en uurregeling
 Kunnen bij vertraging worden gewijzigd.
Inschrijvingen en vervangingen
 De zwemsters moeten de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt op de dag van het
kampioenschap.
 Het aantal in te schrijven combo’s per club is beperkt tot 4 combo’s.
 Minimum aantal deelnemers aan een combo is 8.
 Een zwemster kan maar deelnemen aan 1 combo.
 Het BK Open Combo wordt gehouden volgens de FINA reglementen van de senioren
 Zwemsters van een andere nationaliteit in het bezit van een geldige vergunning bij de VZF
of de FFBN, kunnen deelnemen aan een team.
Om de titel van Belgisch Kampioen te kunnen verkrijgen mogen maximum 2 zwemsters
van een team van een andere nationaliteit zijn.
Inzwemmen
 Er wordt niet op muziek ingezwommen.
 Er is een opwarming voorzien in groepen van 6 teams per blok van 15 minuten.

