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Organisatie  KVO 
 
Contactpersoon Elke De Gryse - elke.de.gryse@telenet.be - 0496/20 13 07 
 
Plaats   Interbad 
                                   Veltemweg, 35 
                                   8310, St Kruis (Brugge) 
 
Zwembad                   25 m x 12.5 m, diepte : 3 m - 1.50 m 
 
Inschrijvingen De inschrijvingen moeten verstuurd worden naar 

Synchroflanders@gmail.com  en  elke.de.gryse@telenet.be   
                                   ten laatste op vrijdag 14 oktober om 15.00u 
                                  Alle inschrijvingen na de uiterste datum én uur zijn ongeldig. 

Opgelet: een club mag maximum 3 combo’s inschrijven & maximaal 1 
voorzwemmer per wedstrijd  

 
Afzeggingen Afzeggingen zijn mogelijk tot 24u voor de start van de wedstrijd via mail 

naar Synchroflanders@gmail.com  en  elke.de.gryse@telenet.be . Elke 
andere afwezigheid wordt als forfait beschouwd en startgelden worden 
aangerekend.   

 
Inschrijvingsgelden Kosten, gemaakt door de organisator (huur zwembad e.d.) worden achteraf 

aangerekend aan de deelnemende clubs pro rata het aantal deelnemers 
bijgerekend. De VZF rekent de club een forfaitaire heffing aan per deelnemer 
(zie bijdragetabel VZF) 

 
Startvolgorde             De figurengroep en startvolgorde zullen getrokken worden kort na de uiterste 

inschrijvingsdatum. De figurengroep wordt doorgemaild naar de clubs. De 
startvolgorde steekt in de omslag die bij aankomst afgegeven wordt aan de 
clubafgevaardigde. 

 
Reglementen  FINA SYNCHRONISED SWIMMING RULES 2014 - 2017   

+ Sportreglementen Synchroon Zwemmen 
 

Kleding                       De zwemsters moeten een badpak dragen: geen juwelen, geen onnodige  
                                   tekeningen in het gezicht. 
 
Muziek                       De muziek voor deze wedstrijd uiterlijk 1 week voor de wedstrijd digitaal 

doorsturen naar de adressen: synchroflanders@gmail.com én 
elke.de.gryse@telenet.be, bij voorkeur via www.Wetransfer.be 
Breng voor de zekerheid ook nog een CD en/of USB-stick mee met zowel op 
de CD hoes, als op de CD zelf/ USB-stick de naam van je club en de routine 
waarvoor de muziek dient.  De muziek wordt, vóór de start van de 
figurenwedstrijd, samen met een coach van betreffende club gecontroleerd  

 
 
Aantal begeleiders toegelaten in het zwembad: 
 
 1 afgevaardigde  1 tot     8 deelnemers 
 2 afgevaardigden  9 tot   16 deelnemers 
 3 afgevaardigden  vanaf 17 deelnemers 
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 1 coach   1 tot     4 deelnemers 
 2 coaches   5 tot     9 deelnemers 
 3 coaches   vanaf 10 deelnemers 
 
Minimum aantal te leveren jury én medewerkers: 
 

Ingeschreven 
zwemsters 

MINIMUM 
aantal jury 

MINIMUM aantal 
medewerkers  

1  8 1 1 
9  16 2 2 

17  24 3 3 
24  32 4 4 

 
                                
Attentie         Vergeten voorwerpen worden opgestuurd na het betalen van de portkosten. De  
                               organisator is niet verantwoordelijk bij diefstal.  
 
Programma Onderstaand programma is een voorlopige indeling. Dit kan na het 

ontvangen van de inschrijvingen en tijdens de wedstrijd zelf nog gewijzigd 
worden. Het aanvangsuur blijft wel behouden.  

 
 Deuren                12.00u      
Inzwemmen figuren Kadetten  12.15u 
Vergadering clubverantwoordelijken 12.25u 
Juryvergadering   12.35u 
Start figurenwedstrijd   13.00u 
Inzwemmen Combo’s   16.15u 
Start Combo’s   16.45u 
Medailles   17.30u 
 
 


