
                                               
            

   

        

          

Richtlijnen zaterdag 18 mei 2019: 

- Groep 1, 2, 3 en 10,11 zwemmen op hun normale uren. 

- De wedstrijden 1-2-3-4-5-6 starten om 10u00, de wedstrijden 7-8-9-10-11 starten om 11u00. 

Uitreiken medailles wedstrijden 1 tem 6 onder de pauze, waterspelen tijdens de pauze op basis 

van beschikbare tijd. We hopen op zoveel mogelijk deelnemers. 

 

Programma: 

Wedstrijd 1 Kuikentjes meisjes geboren 2014-2013    25m schoolslag 

Wedstrijd 2   Kuikentjes jongens geboren 2014-2013   25m schoolslag 

Wedstrijd 3  Dolfijntjes meisjes geboren 2012-2011   50m schoolslag  

Wedstrijd 4   Dolfijntjes jongens geboren 2012-2011   50m schoolslag 

Wedstrijd 5   Eendjes meisjes geboren 2010-2009   25m vrije slag en 25m schoolslag 

Wedstrijd 6   Eendjes jongens geboren 2010-2009   25m vrije slag en 25m schoolslag 

Pauze 

Wedstrijd 7  Benjamins meisjes geboren 2008-2007   50m vrije slag en 50m schoolslag 

Wedstrijd 8   Benjamins jongens geboren 2008-2007   50m vrije slag en 50m schoolslag 

Wedstrijd 9   Miniemen meisjes geboren 2006-2005   100m wisselslag 

                      Miniemen jongens geboren 2006-2005   100m wisselslag 

Wedstrijd 10  Kadetten meisjes geboren 2004-2003-2002-2001 100m wisselslag 

                       Kadetten jongens geboren 2004-2003-2002-2001 100m wisselslag 

Wedstrijd 11   Senioren meisjes geboren 2000 en ouder  100m wisselslag 

                       Senioren jongens geboren 2000 en ouder  100m wisselslag 

 

Rangschikking en medailles per jaartal voor al de reeksen. 

 

In de hoop u op dit clubkampioenschap te mogen begroeten, danken wij u allen voor het vertrouwen in 

de club. 

 Het Bestuur. 

----------------------------------------------------------------------- 

INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR HET CLUBKAMPIOENSCHAP LZC 2019.           

Gelieve ALLES in te vullen!                                                              

   
NAAM en VOORNAAM        GEBOORTEJAAR      MEISJE OF JONGEN   WEDSTRIJD NR 

 

………………………………………………  ……………………    ………………………………   ………………… 

 

Ons clubkampioenschap zal doorgaan op zaterdag 18 mei 2019. 

Inschrijvingsgeld: gratis, programma aan €1. 

Elke deelnemer krijgt een geschenkje. 

Alle zwemmers vanaf groep 3+ kunnen aan het kampioenschap deelnemen 

en zich hiervoor inschrijven door middel van onderstaande strook:  

af te geven aan Ilse/Hanne en dit tem 11 mei 2019. 

Of online via de link op de website www.lummensezwemclub.be. 
Kinderen vanaf groep3+ t.e.m. groep 9 die niet deelnemen aan het 

clubkampioenschap hebben die dag geen zwemtraining. 
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