
Praktische Richtlijnen Memorial Rik Vandenbosch / Speedo Cup

Leuven, 8 mei 2022

Locatie: Sportoase Leuven, Philipssite 6, 3001 Leuven.

Parking: er is een ruime ondergrondse betaalparking in de onmiddellijke nabijheid van het zwembad.

Publiek: toeschouwers kunnen plaatsnemen op de publiekstribunes. Toegangsprijs bedraagt 7€ voor

1 dagdeel (voor- of namiddag) en 12€ voor een ganse dag. Gelieve in de mate van het mogelijke

elektronisch te betalen (via Payconic of andere bankapp die een QR-code ondersteunt)

Deuren: openen om 8u00

● zwemmers, trainers, afgevaardigden en officials komen binnen langs de achterzijde van

Sportoase, bovenste ingang (niveau Brasserie). De sporters en hun begeleiders zullen 15 minuten

vóór aanvang van het inzwem-timeslot door een LAQUA vrijwilliger naar binnen geroepen

worden. Gelieve met het volledige team samen naar binnen te gaan.

● het publiek komt binnen langs de hoofdingang en krijgt toegang tot beide publiekstribunes (op de

eerste verdieping).

Kleedkamers: de zwemmers gebruiken uitsluitend de groepskleedkamers van het wedstrijdbad (op

niveau 0 van de sportinfrastructuur). Officials kunnen gebruik maken van de individuele kleedcabines

van het wedstrijdbad. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers. Lockers zijn

aanwezig (breng een muntstuk van 2€ mee indien je daar gebruik van wenst te maken!)

De groepskleedkamers van het instructiebad (op niveau -1) worden dus niet gebruikt (ook niet door

officials en LAQUA zwemmers zoals bij andere wedstrijden vaak wel het geval is).

Officials: worden verwacht zich aan te melden bij de kamprechter in zaal Beckx (op de eerste

verdieping), uiterlijk om 08u15 (voormiddagsessie) en om 13u15 (namiddagsessie).

In de voormiddag staan er 800m/1500m vrije slag reeksen op het programma. Officials wordt dus

gevraagd om een fluitje (elektronisch of niet) of een bel mee te brengen.

Officials krijgen ’s middags een broodje aangeboden. De voorkeur van het broodje kan ’s morgens

opgegeven worden aan de verantwoordelijke medewerker voor of net na de juryvergadering.

Broodjes kunnen ’s middags gegeten worden in zaal Beckx.

Er wordt koffie en water voorzien.

De wedstrijd zal gebeuren via elektronische tijdopname en de startsignalen van zowel de

kamprechter als de starter worden uitsluitend gegeven door middel van een elektronisch startsignaal.
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Het jurysecretariaat wordt in de zwembadruimte georganiseerd. Er wordt in principe enkel naar de

plaat- en de peertijd gekeken. Bij te grote afwijking wordt naar de aankomsten gekeken, en in uiterste

nood wordt beroep gedaan op de chronotijd. Chronotijden worden op STARTLIJSTEN genoteerd, er

zullen geen startkaarten zijn. Officials controleren nog steeds de naam van de zwemmer die zich in

hun baan aanmeldt.

Afgevaardigden: bij aankomst melden de afgevaardigden zich bij de jurytafel in het zwembad. Ze

ontvangen de omslag met het programma en de forfaitlijsten. De afgevaardigden geven hun

licentienummer op en dienen ook af te tekenen bij het jurysecretariaat voor einde inzwemmen zowel

bij de voormiddag als opnieuw bij de namiddag sessie.

Teamzones: aan alle deelnemende clubs worden “teamzones” toegewezen die zich rond het

wedstrijdbad, in de “natte bar” of langs het instructiebad bevinden. Teamzones zullen aangegeven

worden met naambordjes van de deelnemende clubs.

Aan clubs met teamzone in de “natte bar” of rond het instructiebad wordt aangeraden plooistoelen

(bij voorkeur geen bedjes wegens plaatsgebrek) mee te brengen. Clubs met teamzone langs het

wedstrijdbad nemen plaats op de “tribunes” naast het zwembad. Zij hoeven géén stoelen mee te

brengen, waar deze zijn rond het wedstrijdbad niet toegelaten.

De zwembadzone mag enkel betreden worden op zwembadslippers of op blote voeten. Buiten de

zwembadzone moet er steeds schoeisel gedragen worden. Geen zwemmers op blote voeten door het

complex! De zwemmers moeten minstens een T-shirt aantrekken wanneer ze in het complex

rondlopen.

Bij het binnenkomen in de zwembadzone gaat iedereen verplicht door de voetbaden.

Rust/studie: zwemmers die buiten de zwembadzone wensen te rusten of te studeren kunnen gebruik

maken van de brasserieruimte (kant van de sporthal). Daar zullen tafels en stoelen ter beschikking

zijn.

Inzwemmen:

VOORMIDDAG Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4 Baan 5 Baan 6 Baan 7 Baan 8
8u15 - 8u30 STA ZCK ZCK ALZV HOZT &

ZORO
ZCT ZCT KAZS

8u30 - 8u45 ZGEEL TSZ TSZ ZIOS TRUST TRUST TRUST BEST
8u45 - 9u00 LAQUA LAQUA LAQUA BRABO BRABO BRABO BRAB

O
BRABO

NAMIDDAG Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4 Baan 5 Baan 6 Baan 7 Baan 8
13u15 - 13u30 ZCT KAZS KAZS ALZV TSZ TSZ HOZT &

ZORO
& AZL

BEST

13u30 - 13u45 BRABO BRABO BRABO BRABO ZCK ZCK ZIOS STA
13u45 - 14u00 ZGEEL LAQUA LAQUA LAQUA LAQUA TRUST TRUST TRUST

De teams die inzwemmen in banen 1 of 8 kunnen ook gebruik maken van de extra strook tussen de

zwembadrand en de baan.
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Uitzwemmen: het instructiebad mag enkel gebruikt worden om (opnieuw in-) of uit te zwemmen,

niet om te spelen.

Wedstrijd & resultaten: de start van de voormiddagsessie is voorzien omstreeks 9u. De

namiddagsessie start omstreeks 14u. Het programma en resultaten worden gedeeld via de SpashMe

app.

Oproeping: er zal gewerkt worden met 1 oproepkamer. Wanneer de zwemmers opgeroepen worden,

begeven zij zich naar deze oproepkamer. Wanneer zij daartoe het signaal krijgen van de official,

begeven zij zich naar de zone achter het hun toegewezen startblok (tegen het groot raam). Zij worden

naar het startblok geroepen door de officials van hun baan, die op dat ogenblik hun naam zal

controleren.

Er wordt géén gebruik gemaakt van startkaarten

Cafetaria: de brasserie van Sportoase zal niet open zijn wegens renovatiewerken. Aan de kassa’s van

de publiekstribunes zal een beperkte selectie van frisdranken/water te koop aangeboden worden. Al

het overige eten/drinken dient te worden meegebracht en kan op de publiekstribune geconsumeerd

worden.

Eten in de zwembadzone is niet toegestaan. Tussen de 2 wedstrijden moeten alle zwemmers &

begeleiders de zwembadzone verlaten.

Medailles: medailles worden uitgereikt met een podium ceremonie. De speciale prijs Rik

Vandenbosch ter aanmoediging van de 11-jarige zwemmers gaat naar de jongen en het meisje

geboren in 2011, die na optelling van de FINA punten van maximum 2 wedstrijden (100m en/of

200m) de hoogste som behalen over de hele dag..

Einde van de dag: gelieve de zwembadzone, de kleedkamers, douches en toiletten netjes te houden.

Gebruik de vuilniszakken die hiervoor te ter beschikking gesteld worden😉

LAQUA en de medewerkers van Sportoase danken u voor de medewerking.
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