Reglement van de Grote Prijs
 Om het uurschema voorzien in de reglementen te respecteren, heeft de club het recht het aantal deelnemers
te beperken. Wij zouden het op prijs stellen om jullie deelname en het aantal starts bij benadering te kunnen
bevestigen vóór 20 april, per e-mail aan dauphins-mouscronnois@skynet.beInschrijvingen:

4 € per start

(gratis voor de 8-10 jaar), te storten op rekening van Dauphins Mouscronnois IBAN: BE78
1091 0139 8886 - BIC : BKCPBEBB met als mededeling “ afkorting van uw club – Grand
Prix“ en dit vóór 20 mei 2020.
 De inschrijvingen worden verwacht vóór 15 mei 2020 op een deelnemerslijst. De clubs MOETEN hun
inschrijvingen versturen onder Lenex formaat (+ deelnemerslijst) Het programma zal opgemaakt worden in
functie van de inschrijvingstijden.
 Voor de 400 m Vrije slag is het toegelaten te zwemmen 2 zwemmers per baan zolang dat er minimum 5
reeksen zijn.
 Voor de 200 m Vrije slag is het toegelaten te zwemmen 2 zwemmers per baan zolang dat er minimum 9
reeksen zijn.
 Wat niet in dit reglement voorzien is, valt onder bevoegdheid van de organiserende club.




Prijzen
-

Iedere deelnemer zwemt volgens zijn/haar leeftijdscategorie beschrijven in het voorprogramma.

-

Voor de 8-9-10 jaar: klassement per geboortejaar.

-

De eerste drie van elke wedstrijd ontvangen een medaille.

Officials
De clubs worden verzocht om bij hun inschrijvingen, hun officials bekend te maken op aparte lijst, dit
volgens de reglementen van de F.F.B.N.:
•

3 tot 10 zwemmers:

1 official

•

11 tot 20 zwemmers:

2 officials

•

21 tot 30 zwemmers:

3 officials

•

Meer dan 30 zwemmers:

4 officials

Bedankt om de aanwezigheid van de officials per ½ dag aan te geven (AM – PM – AM/PM)


Presentatie van de clubs
Aan het einde van het inzwemmen na de middagpauze, zal er presentatie van de officials en de clubs aan
het publiek zijn. Alle teams zullen dichtbij de toegang tot de kleedkamers bijeenkomen. Mascottes en
originaliteit worden aangemoedigd.

