
 

 

www.facebook.com/LeuvenAquatics • plus.google.com/+LeuvenAquaticsbe • www.twitter.com/LeuvenAquatics • www.leuvenaquatics.be 

 
Recreatief Zwemcriterium 2019-2020 

Koksijde-Asse-Vilvoorde-Gent-Lummen-Geel-Leuven-Waregem 
 
Beste clubverantwoordelijke, 
 
Leuven Aquatics is verheugd u te kunnen uitnodigen op haar tweede 
zwemwedstrijd voor personen met een verstandelijke beperking in 
Leuven! 
Deze zal plaats vinden in Sportoase Philipssite 6, 3001 Leuven op 

zaterdag 18 april 2020 met de eerste start om 14u00. 

Inzwemmen is mogelijk vanaf 13u00. 
Elke deelnemer ontvangt een aandenken aan deze wedstrijd. 
Het zwembad beschikt over een grote tribune voor de supporters. 
 
Inschrijvingen worden uiterlijk 10 april 2020 verwacht op dit 
mailadres: gzwemwedstrijd@leuvenaquatics.be, bij voorkeur met een 
SPLASH lenex-inschrijfbestand. Het lenex-voorprogramma wordt 
bezorgd na bevestiging van de deelname. Indien SPLASH niet 
beschikbaar is bij uw vereniging of instelling: gelieve het bijgevoegd 
inschrijfformulier zorgvuldig in te vullen aub. 
 

De deelnamekosten bedragen €1.50 per deelnemer voor Parentee-
Psylosleden en €2.50 voor niet-Parentee-Psylosleden en dienen ter 
plaatse contant afgerekend te worden. 
 
Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op onze wedstrijd. 
 
Met sportieve groeten 
Het LAQUA organisatieteam 
Olv Tessa, Annemieke en Danielle 
016/299266 (Danielle) 
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Richtlijnen betreffende het inschrijfformulier en de wedstrijd 

 
De wedstrijden gaan door in de hierboven vermelde volgorde, met na wedstrijd 12 een pauze van 15 minuten 
 

1. Deze wedstrijd wordt met SPLASH Meetmanager verwerkt. In geval van inschrijvingen via 
het inschrijfformulier, gelieve het wedstrijdnummer door te geven iplv de 
wedstrijdomschrijving aub. 
Bv Piet Janssens voor 25m vrije slag + tijd, wordt Piet Janssens 1 + tijd 
     Sofie Peeters voor 100m schoolslag + tijd, wordt Sofie Peeters 12 + tijd 

2. HULPMIDDELEN (of meezwemmende begeleid(st)ers) zijn toegelaten, gelieve dat te 
vermelden bij de inschrijving aub 

3. TRAINERS/BEGELEID(ST)ERS mogen hun zwemmer/zwemster naar de starblokken 
begeleiden. 
COACHING is ook toegelaten tijdens de wedstrijden. 

4. OPROEPKAMERS: de zwemmers worden opgeroepen 3 reeksen voor hun eigen reeks. 
5. Maximum 3 wedstrijdnummers per deelnemer, estafettes en vlinderslag niet meegerekend. 
6. INSCHRIJFTIJDEN: graag een richttijd per inschrijving, om gelijkwaardige reeksen te 

kunnen samenstellen. 
7. WIJZIGINGEN zijn nog mogelijk tot uiterlijk 13 april, daarna en op de dag zelf NIET meer. 

Afwezige zwemmers kunnen NIET vervangen worden. 
 

      
 


