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Sportvereniging voor Gehandicapten
van de Provincie Antwerpen vzw

Anno 1970

Uitnodiging : OPEN ANTWERP PARALYMPIC SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2017
Beste clubsecretaris en/of zwemverantwoordelijke,
Wapper vzw (lid van Parantee vzw) nodigt u graag uit om deel te nemen aan de:
OPEN ANTWERP PARALYMPIC SWIMMING CHAMPIONSHIPS
op zondag 8 oktober 2017
Wezenberg – Desguinlei 17-19 – 2018 ANTWERPEN

Wedstrijdinformatie:
-

De wedstrijd gaat door in een 50m zwembad (8 banen).
Elektronische tijdsopname
Maximum 3 reeksen per zwemmer
Alle wedstrijden worden volgens het systeem multi-disabillity gezwommen.
De wedstrijd is voor handicapklasse S1-S14.
Voor alle reeksen geldt het IPC-reglement, uitgezonderd de pre-competition.

Deelname :
De deelnemende clubs of verenigingen bezorgen op voorhand een lijst met deelnemers en betalen
5 EUR startgeld per zwemmer. De organisator heeft het recht aanwezige zwemmers die niet betaalden,
de toegang tot de wedstrijd te ontzeggen.
Gelieve het bedrag van 5,00 € x aantal ingeschreven zwemmers te storten op rekeningnummer:
IBAN : BE38 7330 0938 4172 – BIC KREDBEBB van Wapper vzw – Halewijnlaan 51/9 – 2050 Antwerpen :
met de vermelding “deelname Open Antwerp Paralympic Swimming 8 oktober 2017”
voor 20 september 2017.

Inschrijving:
Alle clubs beschikken over Team Manager.
Inschrijvingen worden enkel aanvaard indien ze elektronisch met dit systeem worden aangeleverd.
Gelieve de inschrijving voor 20 september 2017 naar antwerp.swimming@wapper.be te mailen.
Gebruik daarvoor het bijgevoegde LENEX-bestand.
(Clubs die niet over Team Manager beschikken, kunnen per uitzondering inschrijven met een
excel-invulblad. Aanvraag van dit invulblad via mail antwerp.swimming@wapper.be.)
Bijgevoegd aan deze uitnodiging:
- LENEX-file
- Programma
Sportieve groeten,
Wapper vzw

Aangesloten bij: Belgian Paralympic Committee vzw en Parantee vzw “Passie voor G-sport”
Secretariaat: Paula Van Oudenrode, Peperstraat 3/2.2, 2627 Schelle
Maatschappelijke Zetel: Halewijnlaan 51/9, 2050 Antwerpen
Lokalen Wapper: Recreatiedomein Fort II, Wommelgem, Tel. 03.321.13.23

www.wapper.be
info@wapper.be
IBAN: BE38 7330 0938 4172
BIC: KREDBEBB
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Voor toeschouwers, zwemmers, enz.:
Onze Wapper catering vind je terug in de kelderruimte van het zwembad.
Er worden drank en versnaperingen (broodjes, taart, enz.) aangeboden aan schappelijke prijzen.

V.I.P arrangement toeschouwers :
Wil je als toeschouwer alles mee beleven op de eerste rij.
Dan bieden wij u V.IP. plaatsen aan op naam, exclusief in het zwembadgedeelte zodat je alles intens mee
kan beleven met de deelnemers. Dit met een glaasje cava en een hartige schotel.
Opgelet : plaatsen zijn zeer beperkt, enkel op voorhand te reserveren en komen op 15 EUR per persoon.
Plaatsen kan je reserveren door een mail te sturen naar antwerp.swimming@wapper.be,
dit voor 20 september 2017.

Bereikbaarheid met de wagen :
!!! Opletten het zwembad grenst aan de lage-emissiezone.
Het zwembad is bereikbaar voor voertuigen die niet in de lage-emissiezone mogen,
meer recente info hierover vind je terug op volgende website’s :
- Bekijk op volgende website het gebied van de lage-emissiezone :
https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen/53f366528cf0099572b4b47a/gebied-lage-emissiezone

- Kijk hier na of uw voertuig in de lage-emissiezone binnen mag :
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez
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