
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronaregels die in acht moeten genomen worden tijdens de 4° dag van het 

Provinciaal Criterium op zondag 30 januari 2022 te Tielt.  

 
 

-Alle officials, afgevaardigden, trainers en medewerkers zullen gescand worden op het Covid Safe Ticket, zelftesten 

ter plaatse worden niet aanvaard, wanneer het Covid Safe Ticket niet OK is, wordt de toegang tot het zwembad niet 

toegelaten. 

-In het zwembad is iedereen verplicht een mondmasker te dragen vanaf de leeftijd van 6 jaar, evenals in het cafétaria 

(volgens de regels die de horeca moeten naleven). 

-De clubs wordt gevraagd om zoveel mogelijk in groep binnen te gaan in het zwembadcomplex en de handen te 

ontsmetten. 

-Op verschillende plaatsen zal er ontsmettingsgel voor handen zijn. 

-In het zwembad is iedereen verplicht een mondmasker te dragen vanaf de leeftijd van 6 jaar. 

-Iedere club krijgt een plaats toegewezen in de vestiaire of in het zwembad. 

-De individuele cabines mogen gebruikt worden als omkleedruimte en de lockers zijn beschikbaar om de kledij in op 

te bergen.  

-Er mogen geen bedjes geplaatst worden en dit zowel in het zwembad als in de vestiaire.  

-De opwarming zal doorgaan in verschillende groepen. We vragen dan ook aan de clubs om de inzwemuren te 

respecteren. Sprintjes mogen in de eigen toegewezen baan. 

-Er wordt geen oproepkamer voorzien, zwemmers gaan rechtstreeks naar hun baan maximum 2 reeksen voor hun 

wedstrijd. Deze mogen pas hun mondmasker afdoen als ze aan hun voorziene startblok staan. 

-Er is geen medaille uitreiking voorzien, de zwemmers mogen hun medaille persoonlijk komen afhalen na de 

goedkeuring van de uitslag door de kamprechter en als deze uithangt in de inkom. 

-Er wordt geen enkel publiek toegelaten in het zwembad, het zwembad is alleen voor zwemmers, afgevaardigden, 

trainers, officials en medewerkers van de organiserende club. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-Er zullen enkel programma’s beschikbaar zijn voor de clubs en officials, niet voor publiek.  De deelnemende clubs 

zullen het programma per mail doorgestuurd krijgen, deze kunnen het verspreiden onder de ouders van de 

deelnemende zwemmers en dit zal ook te vinden zijn op de website van de organiserende club 

www.zwemclubtieltsezeeduivels.be  

-Na de wedstrijd zal men de uitslag kunnen terug vinden op de website van ZTZ. 

We wensen iedereen het beste voor 2022 veel succes tijdens de wedstrijd en vooral hou het veilig.  

 

Inzwemschema 
Van 12h00 tot 12h30 

ZTZ banen 1 / 2 & 3 

ZTB 

 

Van 12h35 tot 13h05 

KZK banen 1 & 2 14 zwemmers 

 

Van 13h10 tot 13h40 

ZTZ banen 1 / 2 & 3 

ZTB 

 
 

 

http://www.zwemclubtieltsezeeduivels.be/


 
 

 

 

 

 

 

Opwarming 4° dag Provinciaal Criterium te Tielt. 

Groep 1 van 11h45 tot 12h10    Groep 2 van 12h15 tot 12h35 

Baan 1 : ZTZ   ( 17 zwemmers)      Baan 1 : IKZ ( 27 zwemmers ) 

Baan 2 : ZTZ   ( 17 zwemmers)      Baan 2 : IKZ ( 27 zwemmers ) 

Baan 3 : UZKZ ( 13 zwemmers )      Baan 3 : IKZ ( 27 zwemmers ) 

Baan 4 : UZKZ ( 13 zwemmers )      Baan 4 : KWZC ( 29 zwemmers ) 

Baan 5 : ZTB ( 19 zwemmers )      Baan 5 : KWZC ( 29 zwemmers ) 

Baan 6 : ZTB ( 19 zwemmers )     Baan 6 : KWZC ( 29 zwemmers ) 

 

Groep 3 van 12h40 tot 13h00    Groep 4 van 13h05 tot 13h25 

Baan 1 : RYSC ( 19 zwemmers )      Baan 1 : VZV ( 11 zwemmers ) 

Baan 2 : RYSC ( 19 zwemmers )     Baan 2 : VZV ( 11 zwemmers ) 

Baan 3 : KZK ( 14 zwemmers )     Baan 3 : ZB ( 15 zwemmers ) 

Baan 4 : KZK ( 14 zwemmers )     Baan 4 : ZB ( 15 zwemmers )   

Baan 5 : BZK ( 12 zwemmers )     Baan 5 : ISWIM ( 20 zwemmers ) 

Baan 6 : BZK ( 12 zwemmers )     Baan 6 : ISWIM ( 20 zwemmers ) 

 

Groep 5 van 13h30 tot 13h50 

Baan 1 : GOLD ( 30 zwemmers ) 

Baan 2 : GOLD ( 30 zwemmers ) 

Baan 3 : GOLD ( 30 zwemmers ) 

Baan 4 : DMI ( 22 zwemmers ) 

Baan 5 : DMI ( 22 zwemmers ) 

Baan 6 : DMI ( 22 zwemmers ) 
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4de dag Provinciaal Criterium Henri Lecluyse 2021-2022 
Start juryvergadering 13.15u 
Start wedstrijd 14.00u 
Jurysamenstelling 

Kamprechter Guillemyn Vincent KZK 
Starter Lefevre Ann ZTZ 
Jurysecretaris Dewitte Greet ZTZ 
   
Zwemrechter Oosterlynck Istvan GOLD 
Zwemrechter Vantieghem Cindy KWZC 
   
Aankomstrechter Joke Desaedeleer GOLD 
Aankomstrechter Overbergh Philip VZV 
Aankomstrechter Jacobs Daphne KZK 
   
Tijd baan 1 jongens/heren Vansieleghem Evy ZTB 
Tijd baan 1 meisjes/dames Boscart Ellen ISWIM 
Tijd baan 2 jongens/heren Claerthout Philippe IKZ 
Tijd baan 2 meisjes/dames Vlaemynck Muriel KWZC 
Tijd baan 3 jongens/heren Kerkhof Stefaan ZB 
Tijd baan 3 meisjes/dames Vandenbogaerde Jurgen KWZC 
Tijd baan 4 jongens/heren Christaens Frederique KZK 
Tijd baan 4 meisjes/dames Vervaeke Steven ISWIM 
Tijd baan 5 jongens/heren Huysentruyt Robby UZKZ 
Tijd baan 5 meisjes/dames Debecker Pierre DMI 
Tijd baan 6 jongens/heren Nollet Hilde ISWIM 
Tijd baan 6 meisjes/dames Vandenbogaerde Jurgen KWZC 
   
Keerpunt 1 Janssens Wendy ZB 
Keerpunt 2 Carpentier Isabel UZKZ 
Keerpunt 3 Decraemer Peter RYSC 
Keerpunt 4 Adams Sevrine IKZ 
Keerpunt 5 Meylaerts Veerle VZV 
Keerpunt 6 Terreyn Ward IKZ 
   
Chief Becuwe Bernard ZTB 

 
 


