BELANGRIJK
Afmelden tot 72 u vóór de wedstrijd
Het Vlaams Sportbestuur Zwemmen evalueerde, zoals destijds aangekondigd, in diverse
vergaderingen het verloop en de opvolging van de door hen ingevoerde maatregel van ‘Afmeldingen
tot 72 u vóór de wedstrijd’ en kwam tot de conclusie dat de beoogde doelstellingen ruim
onvoldoende werden bereikt.
Het Vlaams Sportbestuur Zwemmen besliste dan ook in vergadering van 8 oktober om vanaf
1 januari 2016 met deze werkwijze te stoppen en voor alle wedstrijden in 2016 de uiterste
inschrijfdatum te beperken tot maximum 7 dagen vóór de wedstrijddatum (1ste wedstrijddatum bij
meerdaagse wedstrijden).

Op het voorprogramma moet de organiserende club zelf bepalen wanneer de inschrijvingen ten
laatste moeten gebeuren en dit dus vanaf 1 dag vóór tot maximum 7 dagen vóór wedstrijddatum.
De reeds goedgekeurde voorprogramma’s voor wedstrijden in 2016 moeten door de provinciaal
afgevaardigde binnen het VSB of diens gevolmachtigde opnieuw worden goedgekeurd.
LET WEL : - het sjabloon van de voorprogramma’s zal binnen MeetManager (versie Vlaams)
vernieuwd worden, tot dan dient de afmelddatum niet meer te worden ingevuld op
het voorprogramma.
- het aantal af te vaardigen officials zal terug bepaald worden op datum ‘Inschrijving’ en
volgens de effectief individueel ingeschreven zwemmers zonder rekening te houden
met afwezigheden om eender welke reden de wedstrijddag zelf.
- de startgelden, te betalen aan de Vlaamse Zwemfederatie, zullen verder worden
aangerekend volgens de effectief individuele deelnemers op de wedstrijddag.
- het toesturen/publiceren van ‘voorlopig programma’, ‘officiallijst’, ‘deelnemerslijst’
enz… is vanaf 2016 niet meer van toepassing.
- het publiceren van het definitieve wedstrijdprogramma dient vóór wedstrijddatum te
gebeuren op de website van de organiserende club OF bij ontbreken daarvan op de
provinciale website van hun provincie.
- het programma MOET de lijst met afgevaardigden/officials/deelnemende clubs en
aantal individuele inschrijvingen vermelden.
Het blijft voor de wedstrijd/baanindeling/afzeggingen interessant om de inschrijfdatum zo kort
mogelijk tegen de wedstrijddatum te plaatsen, met dien verstande dat de wedstrijdadministratie
nog tijdig moet kunnen gebeuren.

