
Zwemwedstrijd op zondag 17 februari 2019 in het Stedelijk Zwembad Sint-Pieter, Olympialaan 10 te Sint-Truiden 

INSCHRIJVEN KAN TOT EN MET ZATERDAG 2 februari !!! 

Richtlijnen: 

• Inzwemmen vanaf 13u30 

• Start eerste wedstrijd 14u00 

• Einde wedstrijd omstreeks 17u00 

• Het zwembad is niet toegankelijk voor supporters 

• Klassement per leeftijdscategorie (voor kuikentjes, dolfijntjes en eendjes is er een klassement per jaar) 

• Prijsuitreiking in het zwembad tijdens de pauze en na de laatste reeks 

Indeling: 

• Kuikentjes geboren in 2014-2013   

• Dolfijntjes geboren in 2012-2011 

• Eendjes geboren in 2010-2009 

• Benjamins geboren in 2008-2007 

• Miniemen geboren in 2006-2005 

• Kadetten geboren in 2004-2003 

• Junioren geboren in 2002-2001 

• Senioren geboren in 2000-1979 

• Masters geboren in 1978 en ouder 

Programma: 

Wedstrijd 1:   50m schoolslag  kuikentjes    meisjes   
Wedstrijd 2:  50m schoolslag kuikentjes    jongens   
Wedstrijd 3:   50m  schoolslag  dolfijntjes- eendjes   meisjes   
Wedstrijd 4:  50m schoolslag  dolfijntjes- eendjes   jongens  
Wedstrijd 5:  100m schoolslag benjamins- miniemen- kadetten  meisjes 
     junioren- senioren- masters  
Wedstrijd 6: 100m schoolslag benjamins- miniemen- kadetten  jongens 
     junioren- senioren- masters 
Wedstrijd 7: 25m rugslag  kuikentjes- dolfijntjes   meisjes   
Wedstrijd 8: 25m rugslag  kuikentjes- dolfijntjes   jongens  
Wedstrijd 9:  50m rugslag  eendjes- benjamins- miniemen  meisjes   
Wedstrijd 10:  50m  rugslag  eendjes- benjamins- miniemen  jongens 
Wedstrijd 11:  100m  wisselslag  kadetten- junioren- senioren- masters meisjes   
Wedstrijd 12: 100m wisselslag kadetten- junioren- senioren- masters jongens  
 
PAUZE met prijsuitreiking in het zwembad 

Wedstrijd 13:  25m vrije slag kuikentjes    meisjes  
Wedstrijd 14:   25m vrije slag kuikentjes    jongens 
Wedstrijd 15:      50m  vrije slag dolfijntjes- eendjes   meisjes    
Wedstrijd 16:  50m vrije slag  dolfijntjes- eendjes   jongens    
Wedstrijd 17:  100m vrije slag benjamins- miniemen- kadetten  meisjes 
     junioren-senioren 
Wedstrijd 18: 100m vrije slag            benjamins- miniemen- kadetten  jongens 
     junioren-senioren   
Wedstrijd 19: 8x25m vrije slag gemengde ploeg met kuikentjes-dolfijntjes en eendjes   
Wedstrijd 20: 8x50m vrije slag gemengde ploeg met benjamins en ouder  
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

INSCHRIJVINGSSTROOK WEDSTRIJD SINT-TRUIDEN 17 februari 2019. 

NAAM   VOORNAAM          Geslacht m/j  Geboortejaar  Wedstrijdnr. 

………………….........       ……………….....               …………                              ……………                      ……………… 

 


