Wedstrijdreglement Memorial Louis Anteunis
1. De wedstrijd MEMORIAL LOUIS ANTEUNIS is een wedstrijd die gehouden wordt ter
nagedachtenis van Louis Anteunis en wordt ingericht door Royal Ghent Swimming Club
vzw, de Gentse afdeling van MEGA Zwemteam vzw (verder R.G.S.C. genoemd).
2. Deze wedstrijd valt onder de reglementen van de VZF, de KBZB en de FINA.
3. Mogen deelnemen: alle clubs die door R.G.S.C. uitgenodigd worden.
4. De clubs dienen het aantal officials op te geven volgens de reglementen van de VZF. Clubs
die onvoldoende officials opgeven bij de inschrijving kunnen door het wedstrijdcomité
geweerd worden.
5. Inschrijven kan uitsluitend door een e-mail met de gevraagde gegevens en bijlage(n) te
sturen aan het volgende e-mailadres: anteunis@rgsc.be . De inschrijving zal pas geldig zijn
na het betalen van het vereiste inschrijvingsgeld.
6. De uiterste deadline voor inschrijvingen is 09/10/2021
7. Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor om het aantal deelnemers te beperken
indien de reglementaire tijdsduur van de wedstrijd dreigt overschreden te worden. Deze
schrappingen zullen bij voorkeur gebeuren door de zwemmers zonder inschrijvingstijd en
met de hoogste inschrijvingstijden te verwijderen uit de wedstrijden die naar verhouding te
veel reeksen bevatten. In de eerste plaats zullen de 400m vrije slag reeksen indien nodig
op deze manier beperkt worden tot 4 reeksen per geslacht.
Eventuele schrappingen zullen zo snel mogelijk vóór de wedstrijd aan de betreffende clubs
worden meegedeeld.
8. Medailles* zijn per leeftijdscategorie. Telkens de eerste 3 per categorie ontvangen een
medaille. Leeftijdscategorieën zijn:
• 9-10 jarigen
• 11-12 jarigen
• 13-14 jarigen
• 15-17 jarigen
* Er worden tijdens de Memorial 2021 GEEN natura of geldprijzen uitgereikt
9. Alle geschillen in verband met dit reglement worden beslecht door het wedstrijdcomité.

16/09/2021

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

RGSC – MEGA Gent wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, schade, verloren voorwerpen of ongeval.

