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Locatie: 
Start en aankomst langs Kanaalweg thv OC 
De Kappaert Stedestraat 39, Zwevegem
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Locatie: 
Parking 1: OC de Brug (Otegemstr 238) 400m van de start
Parking 2: Site Transfo (Blokellestraat 113b) 800m van de start

1

2

start

Locatie: “Blauwe zone” 
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Toegang:
Elke deelnemer, official, medewerker, trainer en 
afgevaardigde heeft een toegangskaart ontvangen. 
Hiermee heb je toegang tot de “Blauwe Zones” 

Aanmelden club:

• De afgevaardigde komt aan het secretariaat aftekenen

• Hij krijgt een zak mee met de badmutsen van zijn club en een lijst wie 
welke nummer heeft. 

• Hierin zit ook nog een blad met afspraken, richtlijnen. 

• Ook in die zak zit voor elke zwemmer een plastic zak waarin hij/zij 
persoonlijke zaken (toegangskaart, bril, handdoek, mondmasker, …) 
kan instoppen net voor de start. De zak kan aan de start achtergelaten 
worden.
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Start:

Aankomst:
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Parkoer:

Parkoer:
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Parkoers:

Parkoer:
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Parkoer: Joggings

Parkoer: Joggings
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Prijsuitreikingen:

• 13u00: Podium BK wedstrijden 1-6

• +/- 13u20: Podium PK West-Vlaanderen LA wedstrijden 1-8

• Prijzen Open categorie 5000m en 3000m af te halen door 
afgevaardigde op het secretariaat => geen podiumceremonie

• 17u15: Podium PK West-Vlaanderen KA wedstrijden 9-20

• Prijzen per categorie 1000m af te halen door afgevaardigde op het 
secretariaat => geen podiumceremonie

Podiumceremonies gaan door in aparte zaal, enkel toegang voor de 
medaillewinnaars!

Covid-19:
• Iedereen: bezoekers, deelnemers, officials, medewerkers dienen ten 

allen tijde een mondmasker bij te hebben. Dit is verplicht in volledige 
politiezone MIRA. Er zal zeker controle zijn!

• In en rond de “blauwe zone” draagt iedereen een mondmasker. Enkel 
uitzondering voor deelnemers die zich naar de start begeven of net 
uit het water komen. 

• Langs het parkoer raden we het dragen van een mondmasker sterk 
aan en is het verplicht wanneer de social distance kleiner wordt dan 
1,5m.

• Betalen gebeurt zo veel mogelijk contactloos met Payconiq

• Vermijd drukke plaatsen
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Covid-19:
• Toiletten blauwe zone bereikbaar via binnenkoer, toiletten bezoekers 

bereikbaar via voorkant gebouw (Sint-Jozefstraat)

Vragen? Opmerkingen?


