Open Belgische Kampioenschappen
Zwemmen 25m 2018
Afspraken

Aan alle afgevaardigden en trainers vragen wij dat de volgende punten met de zwemmers
worden afgesproken teneinde alles in goede banen te kunnen leiden.
• Doorgang van sporthal naar zwembad
o Via de gang en kleedkamer nr. 6 van het zwembad
o De vloer van de gang tussen gemeenschappelijke kleedkamers en de sportzaal
kan glad worden. Gelieve daarom aangepast schoeisel te dragen a.u.b.
• Gemeenschappelijke kleedkamers zwembad
o nr. 1-2-3-4: zwemmers meisjes
o nr. 5-7-8-9: zwemmers jongens
• Gemeenschappelijke kleedkamers sporthal
o C: officials, trainers en afgevaardigden (dames)
o D: officials, trainers en afgevaardigden (heren)
• Geen eten in het zwembad, volgens de reglementen LAGO Rozebroeken.
• De ventilatieroosters in het zwembad moeten vrijgehouden worden.
• Gesloten kastjes
Bij het onthaal kan een magnetisch bandje bekomen worden tegen € 5 waarborg. Deze
waarborg wordt teruggeven bij het terug geven van dit bandje.
• In het zwembad
Enkel aangepaste schoeisel. Gelieve ander schoeisel te voorzien voor buiten het zwembad.
• Rustruimte
De rustruimte voor de zwemmers is voorzien in de balsportzaal.
• De droge tribunes in het zwembad
Zijn enkel toegankelijk voor publiek en niet voor de zwemmers.
• De oproepkamer
Gelieve de aanduidingen van de oproepkamer te volgen zodat alles vlot kan verlopen.
• Programma’s + polsbandjes voor trainers en afgevaardigden
Zijn in één omslag te vinden per dag.
• Catering (doorlopend in de cafetaria te verkrijgen)
o Take-away pasta bolognese
o Belegde broodjes (américain préparé, kaas, ham)
o Hotdogs;
o “Home-made” Luikse wafels (enkel op zondag)
Gelieve alles netjes te houden en geen afval achter te laten in het zwembad, de
balsportzaal en de kleedkamers. Er staan voldoende vuilnisbakken.
Vergeet bij het verlaten van het zwembad uw persoonlijke spullen niet.
MEGA Zwemteam vzw kan nooit verantwoordelijk gesteld worden in geval van
diefstal, schade, verloren voorwerpen of ongeval.

