
�������		�
���������������	�
�
��	������
���
���������
����

�����������������	�������	�������	������
����������������������

�
Eerste dag / Première journée
1. 50m Vlinderslag/Papillon D/H
2. 100m Rugslag/Dos D/H
3. 200m Schoolslag/Brasse D/H
4. 100m Vrije slag/Libre D/H
5. Aflossing /Relais 4x50m Wisselslag/4 Nages

(4D of/ou 4H)
PAUZE/PAUSE

6. 200m Vlinderslag/Papillon D/H
7. 50m Schoolslag/Brasse D/H
8. 100m Wisselslag/4 Nages D/H
9. Aflossing/Relais 4x50m Vrije Slag/Libre

(2D en/et 2H)

Deuxième journée / Tweede dag
1. 100m Papillon/Vlinderslag D/H
2. 50m Dos/Rugslag D/H
3. 100m Brasse/Schoolslag D/H
4. 200m Libre/Vrije slag D/H
5. Relais/Aflossing 4x50m Libre/Vrije slag

(4D ou/of 4H)
PAUSE/PAUZE

6. 200m Dos/Rugslag D/H
7. 50m Libre/Vrije slag D/H
8. 200m 4 Nages/Wisselslag D/H
9. Relais/Aflossing 4x50m 4 Nages/Wisselslag

(2D et/en 2H)
Aflossing : Minimum 100 jaar
• Het is VERPLICHT de categorie waarin er gezwommen zal worden in te vullen. Deze categorie mag niet

meer veranderd worden op de dag van de kampioenschappen.
• Een club die de namen van de deelnemers aan de aflossing heeft opgegeven op het ogenblik van de

inschrijving zal, bij afwezigheid van een der deelnemers, met voorlegging van een medisch attest, geen
boete moeten betalen.

• Een club die bij de inschrijving, geen namen van deelnemers heeft opgegeven, zal het bedrag van de boete
moeten betalen, ongeacht of er een medisch attest is of niet.

Relais : Minimum 100 ans
• Il est OBLIGATOIRE d’indiquer la catégorie dans laquelle le relais sera nagé. Cette catégorie ne pourra pas

être changée le jour des championnats.
• Si un club indique le nom des participants au relais au moment de l’inscription et si l’un des participants est

absent AVEC certificat médical, ce club ne payera pas d’amende.
• Un club qui n’indique pas le nom des participants au relais au moment de l’inscription, devra payer le

montant de l’amende et ce MEME avec un certificat médical.
Troisième journée/Derde dag

1. 1500m/Libre/ Vrije slag D/H
Ou / Of

2. 800m Libre/Vrije slag D/H

3. 400m 4 Nages/ Wisselslag D/H
PAUSE / PAUZE

4. 400m Libre/Vrije slag D/H

Pour cette 3ème journée, la Commission Maîtres se réserve le droit de placer 2 nageurs par couloir
Voor de 3de dag, kan de Commissie Masters beslissen 2 zwemmers in een baan te laten zwemmen.

CLASSEMENT * KLASSEMENT

Un classement sera établi par tranche de 5 ans Het klassement wordt per 5 jaar opgemaakt
CATEGORIES * CATEGORIEEN

A 25/29 ans-jaar 1981/1977 H. 60/64 ans-jaar 1946/1942
B. 30/34 ans-jaar 1976/1972 I. 65/69 ans-jaar 1941/1937
C. 35/39 ans-jaar 1971/1967 J. 70/74 ans-jaar 1936/1932
D. 40/44 ans-jaar 1966/1962 K. 75/79 ans-jaar 1931/1927
E. 45/49 ans-jaar 1961/1957 L. 80/85 ans-jaar 1926/1922
F. 50/54 ans-jaar 1956/1952 M. 85/89 ans-jaar 1921/1917
G. 55/59 ans-jaar 1951/1947

R1 – 100/119 R3 – 160/199 R5 – 240/279 R7 – 320/359
R2 – 120/159 R4 – 200/239 R6 – 280/319
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Verantwoordelijke Inschrijvingen :
Didier LECLERCQ – Email > d.leclercq@ffbn.be – Adres > Rue des Waibes 32, 6540 LOBBES

Mevrouw, Mijnheer de Secretaris,

De Belgische Kampioenschappen Zwemmen Masters
2006 zullen plaats hebben:

EERSTE DAG: LOKERSE ZWEMVERENIGING (LZV)
ZONDAG 01.10.2006
Stedelijk Zwembad (6 banen)
Sportlaan, 3 - tel. 09/348.31.99
13.30 u – inzwemmen om 13.00 u

TWEEDE DAG: ECOLE SERAING NATATION (ESN)
ZONDAG 08.10.2006
Gemeentelijk Zwembad van Huy (6 banen)
(NOG TE BEVESTIGEN DOOR DE KBZB !)
Avenue Parnajon 5 – Tel. 085/21.35.96
13.30 u – inzwemmen om 13.00 u

DERDE DAG: ECOLE SERAING NATATION ESN
ZONDAG 03.12.2006
Gemeentelijk Zwembad van Huy (6 banen)
(NOG TE BEVESTIGEN DOOR DE KBZB !)
Avenue Parnajon 5 – Tel. 085/21.35.96
09.30 u – inzwemmen om 09.00 u

U vindt in bijlage:

• het volledige programma

• EEN exemplaar van het inschrijvingsbestand per
dag

• de oproep voor officials

INSCHRIJVINGEN

Het gebruik van het programma TOPSWIM is
verplicht!

Voor de eerste twee dagen dienen het
inschrijvingsbestand EN de samenvattende lijst (één
per dag) opgestuurd te worden naar het adres
hierboven TOT maandag 11.09.2006 (inbegrepen)

Voor de derde dag, moet het inschrijvingsbestand EN
de samenvattende lijst worden opgestuurd TOT
maandag 06.11.2006 (inbegrepen) .

OPGELET, de opgestuurde inschrijvingen na deze
data zullen niet meer aanvaard worden.

De bevestigingen van de inschrijvingen zullen
gestuurd worden naar de officiële secretaris van de
club.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Mogen aan deze kampioenschappen deelnemen: alle
zwemmers aangesloten bij de VZF of FFBN die de dag
van de wedstrijd minimum 25 jaar oud zijn.

INSCHRIJVING
De clubs moeten de volgende inlichtingen verstrekken:
• Naam van de club en afkorting
• Naam + voornaam van de zwemmer
• De categorie
• Het licentienummer
• Geboortejaar
• Het nummer van de wedstrijd (zie programma)
• De inschrijvingstijd
• Nationaliteit
• MAXIMUM DRIE STARTEN PER DAG

Programma TOPSWIM:
De clubs moeten de inschrijvingen met email of met
een diskette zenden + DE SAMENVATTENDE LIJST
(een per dag)

SAMENSTELLING VAN DE REEKSEN

Alle leeftijdscategorieën, DAMES en HEREN,
zwemmen SAMEN en de reeksen worden volgens de
opgegeven inschrijvingstijden ingedeeld.

INSCHRIJVINGSRECHT/FORFAIT

Per individuele wedstrijd � 7,00
Per aflossing � 13,00
Forfait per wedstrijd � 50,00

OFFICIALS

• Van 3 tot 9 zwemmers = EEN official
• Voor 10 zwemmers en meer = TWEE officials

VERMELD de naam en het nummer van de officials
en de afgevaardigden bij de inschrijvingen.
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Responsable Inscriptions :
Didier LECLERCQ – Email > d.leclercq@ffbn.be – Adresse > Rue des Waibes 32, 6540 LOBBES

Madame, Monsieur le secrétaire,

Les Championnats de Belgique de Natation Maîtres
2006 auront lieu :

PREMIERE JOURNEE: LOKERSE ZWEMVERENIGING
(LZV) - DIMANCHE 01.10.2006
Piscine Communale (6 couloirs)
Sportlaan 3 – tel. 09/348.31.99
13.30 h – Echauffement à 13.00 h

DEUXIEME JOURNEE: ECOLE SERAING NATATION
(ESN) - DIMANCHE 08.10.2006
Piscine Communale de Huy (6 couloirs)
(A CONFIRMER PAR LA FRBN !)
Avenue Parnajon 5 – Tel. 085/21.35.96
13.30 h – Echauffement à 13.00 h

TROISIEME JOURNEE : ECOLE SERAING NATATION
(ESN) - DIMANCHE 03.12.2006
Piscine Communale de Huy (6 couloirs)
(A CONFIRMER PAR LA FRBN !)
Avenue Parnajon 5 – Tel. 085/21.35.96
09.30 h – Echauffement à 09.00 h

Vous trouverez en annexe :
• le programme complet
• UN exemplaire du fichier d’inscription par journée.
• appel aux officiels

INSCRIPTIONS

Tous les inscriptions doivent être faites avec le
programme TOPSWIM !

Pour les deux premières journées, un fichier
d’inscription ET un exemplaire de la liste récapitulative,
par journée, devront être renvoyés à l’adresse ci-
dessus AU PLUS TARD LE LUNDI 11.09.2006 (y
compris)

Pour la troisième journée, un fichier d’inscription ET un
exemplaire de la liste récapitulative devront être
renvoyés AU PLUS TARD LE LUNDI 06.11.2006 (y
compris)

ATTENTION, les inscriptions envoyées après ces
dates ne seront pas prises en considération.

Les confirmations de ces inscriptions seront
automatiquement envoyées au secrétaire officiel du
club.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Peuvent participer à ces championnats : les nageurs
licenciés auprès de la FFBN. ou de la VZF et qui, le
jour de la compétition, auront atteint l’âge minimum
de 25 ans.

MODE D’INSCRIPTION

Les clubs doivent fournir les renseignements suivants :
• Nom du club et abréviation
• Nom + prénom du nageur
• Catégorie
• Référence du nageur
• Année de naissance
• Numéro de la course (voir programme)
• Le temps d’inscription
• Nationalité
• MAXIMUM TROIS DEPARTS PAR JOUR

Programme TOPSWIM :
Les clubs envoient leurs inscriptions par mail ou
sur disquette AVEC LA LISTE RECAPITULATIVE
(une par journée)

COMPOSITION DES SERIES

Toutes les catégories d’âges, DAMES et MESSIEURS,
nagent ENSEMBLE et les séries sont formées suivant
les temps d’inscription.

DROITS D’INSCRIPTION/FORFAITS
Par épreuve individuelle � 7,00
Par relais � 13,00
Forfait par épreuve � 50,00

OFFICIELS
• De 3 à 9 nageurs = UN officiel
• 10 nageurs et + = DEUX officiels

MENTIONNEZ le nom et référence des officiels et
des délégués lors des inscriptions


