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 MEGA SWIM MEET 
04/03/2023 – 05/03/2023 

 
 

ALGEMENE INFORMATIE 
 
De MEGA SWIM MEET is een wedstrijd op uitnodiging en wordt gezwommen onder de reglementen van de Koninklijke 
Belgische Zwembond, de Vlaamse Zwemfederatie en de FINA. 
          
De wedstrijd vindt plaats op 04 en 05 maart 2023 in het Olympisch zwembad Lago ROZEBROEKEN te 9040 Gent, Victor 
Braeckmanlaan 180. 
 
Programma 
Als bijlage. 
 
Inschrijvingen 
Het inschrijvingsformulier wordt verwacht tegen uiterlijk 20/02/2023 bij Lien Verstraete,  per e-mail: 
megaswimmeet@gmail.be  
 
Startgeld  
€6.25 per wedstrijd - te storten tegen ten laatste 01/03/2023 op het rekeningnummer BE38 0682 3990 4972 met 
vermelding: 
MEGA SWIM MEET 2023 + clubnaam. 
( BIC : GKCC BE BB) 
 
Inschrijftijden 
Inschrijftijden (vanaf 01/01/2022) moeten gezwommen zijn in een 50m-bad met vermelding van datum en plaats. 
Inschrijvingen met een tijd gezwommen in een 25m-bad worden aanvaard, maar in de traagste reeksen ingedeeld.  
 
De organisatie behoudt zich het recht om inschrijvingen te schrappen wanneer de maximum duur van de wedstrijd in het 
gedrang komt, zwemmers ingeschreven met een 25m-bad tijd zullen eerst geschrapt worden. De clubs worden minstens zeven 
dagen voor de competitie verwittigd van eventuele schrappingen. De organisatie eigent zich het recht toe - mits behoud van 
het beoogde niveau van de wedstrijd - de inschrijving van eigen zwemmers te behouden. 

Bij de 400m vrije slag op zaterdag is er een maximum aantal reeksen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, waarbij er 
minimaal 10 plaatsen worden voorzien voor de 11 en 12 jarigen, minimaal 10 plaatsen worden voorzien voor de 13 en 14 
jarigen, minimaal 10 plaatsen worden voorzien voor de 15 en 16 jarigen. 

Verantwoordelijke 
Matthias Loones zal optreden als wedstrijdverantwoordelijk.  
Mochten er vragen, opmerkingen of problemen zijn dan kan u steeds bij hem terecht.  
Ook bereikbaar via voorzitter@megazwemteam.be  
 

Cafetaria & andere verkoop 

Er zullen drankkaarten aangeboden worden, die u kan nuttigen in de cafetaria van het zwembad. Gedurende de hele duur van 
de wedstrijd zullen er allerlei etenswaren kunnen worden aangekocht: 

o Belegde broodjes (prépare, kaas, ham) 

o Take-away pasta bolognese 

o Hot-dogs 

o Warme wafels (met of zonder chocolade) 
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Not Normal Swimwear-stand 

Er zal een verkoopstand van onze sponsor, NNS, aanwezig zijn, gedurende de hele duur van de wedstrijd. De organisatie draagt 
in deze geen enkele verantwoordelijkheid en de verkoop valt volledig onder de verantwoordelijk van NNS. 
 

PRAKTISCH VERLOOP 

Ontvangst 

Het betreden van het gebouw gebeurt georganiseerd. 

• De zwemmers, officials, trainers en afgevaardigden betreden het complex via de zij-ingang van de 
balsporthal (parking). 

• Toeschouwers komen binnen via de algemene ingang, dit wordt duidelijk aangegeven. 
Ouders en toeschouwers mengen zich niet tussen de zwemmers en trainers. 
 

De officials kunnen hun kledij wisselen in de vooraf aangeduide cabines en kunnen gebruik maken van een locker. Daarnaast 
zal er voor hen een aparte zaal ter beschikking gesteld worden waar er catering, voorzien wordt. 

 
Bedjes en stoeltjes zijn toegelaten in de sporthal.  
 
Oproepkamers 

 
Gedurende het hele weekend wordt er gewerkt met een oproepkamer. Het is de verantwoordelijkheid van de zwemmer en 
de afgevaardigde om zich tijdig aan te melden in de oproepkamer. Zwemmers die niet langs de oproepkamer passeren, 
worden gediskwalificeerd. 
 

Opwarming 
 

De opwarming is op beide dagen dezelfde: 
- VM: 08:00 – 08:50  – start wedstrijd 09:00 
- NM: 13:00 – 13:50  – start wedstrijd 14:00 

 
Er zijn tien 50m-banen beschikbaar voor de opwarming. 
Clubs kunnen zelf kiezen in welke baan ze opwarmen – als organisatie vragen we wel om rekening te houden met de 9-
10jarige zwemmers. 

 

 

 

 

Algemeen 

• In het zwembad 

Er wordt niet gegeten in het zwembad (reglement Lago Rozebroeken) 

De ventilatieroosters moeten ten alle tijden vrijgehouden worden 

Het is verboden om met vast schoeisel het zwembad te betreden – zorg dus voor slippers! 

 

 

Houd alles netjes in het zwembad, de balsportzaal en de kleedkamers. 

Er staan voldoende vuilnisbakken. 

Laat geen flesjes, restafval, enz. onder de tribunes en banken en in de 
balsportzaal of kleedkamers liggen. 

 

Vergeet bij het verlaten van het zwembad: uw persoonlijke spullen niet. 
MEGA Zwemteam vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden 

voor gestolen of verloren goederen. 
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Prijzen 
 
Er zijn geldprijzen voorzien voor de top drie van het clubklassement: Deze geldprijzen zijn: 
° 1e plaats: €400 
° 2e plaats: €200 
° 3e plaats: €100 
 
De punten voor het clubklassement worden toegekend op basis van de plaatsen in het klassement.  
- de klassementen van de 9-14 jarigen worden niet in rekening gebracht.  
- de klassementen vanaf 15 jaar worden in rekening gebracht; met volgende verdeling: 
De 1e plaats verdient 15 punten;  
de 2e plaats verdient 12 punten;  
de 3e plaats verdient 9 punten; 
plaats vier = 7 punten;  
plaats vijf = 6 punten; 
plaats 6 = 5 punten;  
plaats 7 = 4 punten;  
plaats 8 = 3 punten,  
plaats 9 = 2 punten; 
plaats 10 = 1 punt 
 
Voor de 9- en 10-jarigen worden er per leeftijd en wedstrijd medailles voorzien:  
• 1 x goud  
• 1 x zilver  
• 1 x brons 
 
Voor de 11 tem 14 jarigen worden er per leeftijd en wedstrijd medailles voorzien, waarbij de eerste plaats een extraatje 
krijgt. 
 
Voor de 15-16 jarigen, voor de 17-18 jarigen en voor de 18+ categorieën wordt er per geslacht een klassement opgesteld op 
basis van de hoogste FINA-punten. Om in aanmerking te komen voor de daaraan verbonden prijs, moet er gestart worden 
op minimaal 4 wedstrijden in drie verschillende slagen.  
In geval van uitsluiting wordt een resultaat niet meegeteld en de zwemmer komt enkel nog in aanmerking voor het 
klassement indien er aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt. 
Er is enkel een naturaprijs voorzien voor de eerste van elke categorie, zowel bij de heren als bij de dames. 
 
Daarnaast is er op basis van dezelfde bovenstaande voorwaarden een geldprijs voorzien voor de top drie in open categorie, 
dit zowel voor de dames als voor de heren. 
° 1e plaats: €100 
° 2e plaats: €75 
° 3e plaats: €50 
 
Laureaten die niet op het podium aanwezig zijn, in clubkledij, kunnen achteraf op hun prijs geen aanspraak meer maken. 
 
 
 
 
OFFICIALS 
 

Belgische clubs moeten officials ter beschikking stellen volgens de daartoe voorziene reglementen van de Zwemfed. 
Opgegeven officials die last-minute niet kunnen fungeren, dienen zelf voor vervanging te zorgen. 

 
Officials moeten zuiver sportschoeisel met overschoenen of badslippers dragen, op blote voeten fungeren is niet 
toegestaan.  
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Trainers en afgevaardigden 

 

Trainers en afgevaardigden moeten over een polsbandje beschikken om het zwembad te kunnen betreden. Deze bandjes 
kan men terugvinden in de club-enveloppes, met daarin ook de programmaboekjes.  
Het aantal bandjes per club is als volgt vastgesteld: 

• 1 t.e.m. 9 deelnemers: 2 bandjes (1 voor de trainer en 1 voor de afgevaardigde) 

• 10 t.e.m. 19 deelnemers: 3 bandjes (2 voor de trainers en 1 voor de afgevaardigde) 

• 20 t.e.m. 30 deelnemers 4 bandjes (3 voor de trainers en 1 voor de afgevaardigde) 

• 31 en meer deelnemers 5 bandjes (4 voor de trainers en 1 voor de afgevaardigde) 

 

Extra bandjes kunnen niet worden gevraagd. Indien er meer trainers of afgevaardigden aanwezig willen zijn, zal de club een 
bandje moeten aankopen aan de kassa.  
 
 


