Algemene Info
PACO wedstrijd 4 oktober 2022
ZWEMVERENIGING LIER VZW
www.zwemvereniginglier.be

Kazernedreef 100, 2500 Lier

BE45 9796 5490 3989

Beste,
Eerst en vooral willen we jullie danken voor jullie deelname en heten we jullie welkom op de Paco
wedstrijd van ZVL. Het verheugt ons om zoveel inschrijvingen te hebben ontvangen.
Voor het goede verloop van de wedstrijd, willen we u specifieke informatie en enkele richtlijnen
meegeven. Graag deze informatie in acht nemen en deze ook te communiceren naar zwemmers,
trainers, officials, afgevaardigden en supporters van uw club.
-

-

-

De wedstrijd zal aanvangen om 9u30, eind is voorzien om 11u45
De deuren gaan open voor de clubs om 8u30.
Adres zwembad : Lago “De Waterperels”, Kazernedreef 100, 2500 Lier. Er is hier gratis
parking voorzien. Volg de aangegeven route (er zijn werken aan zwembad aan de gang)
Inzwemmen start 8u30 en einde inzwemmen om 9u25
Officials melden zich uiterlijk 8u45 aan de jurytafel. De vergadering van de officials zal
plaatsvinden om 9u00 in groepskleedkamer 7.
Afgevaardigden melden zich voor 8u45 aan de jurytafel voor de opgave van afmeldingen.
De samenstelling van de aflossingsploegen moet binnen zijn ten laatste tijdens de eerste
pauze.
De medailles en versnaperingen kunnen tijdens de eerst pauze afgehaald worden bij het
jurysecretariaat.
Supporters worden niet toegelaten in het zwembad. Zij hebben de mogelijkheid om vanop
het zwemmersterras de wedstrijd te volgen. (Deze keer zijn er helaas geen tribunes
voorzien).
De prijs voor de inkom supporters is 2 €, kinderen onder de 12 jaar is gratis.
Cafetaria van het zwembad is open vanaf 9u.
Géén programma’s op de wedstrijd beschikbaar. Programma is wel online beschikbaar op
www.zwemvereniginglier.be
In het zwembad zullen de zwemclubs een vooraf bepaalde plaats krijgen. Wij vragen u
deze indeling strikt te respecteren. Voor het omkleden zijn groepskleedkamers 1 tot 3
gereserveerd voor de jongens, groepskleedkamers 4 tot 6 voor de meisjes. Officials,
trainers of afgevaardigden kunnen de individuele kleedkamers gebruiken indien gewenst.
Gelieve kledij mee in het zwembad te nemen of op te bergen in de lockers (u heeft hiervoor
een muntstuk van 1,00 € nodig)
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen. Laat dure kledij, gsm, juwelen, …
thuis.
Er zijn voldoende vuilzakken voorzien. Gelieve het zwembad proper achter te laten.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Met sportieve groeten,
Vanwege het bestuur ZVL

