
14e BRUGSE ZWEMDOORTOCHT  

BELGISCH KAMPIOENSCHAP 

WESTVLAAMS CRITERIUM  
    ZATERDAG 01 SEPTEMBER 2012 

INTERNATIONALE WEDSTRIJD 

Plaats : Lange Rei te Brugge  
Programma : 12.00u Samenstelling Jury en afhalen badmutsen. College St-Leo, Potterie Rei 11, 8000 Brugge (langs Lange Rei)  

1. 13.00u 1.000 meter vrije slag heren seniors C-D en E
2. 13.10u 1.000 meter vrije slag dames seniors C-D en E
3. 13.20u 1.000 meter schoolslag  heren seniors D en E
4. 13.30u 1.000 meter schoolslag  dames seniors C-D en E
5. 13.40u 1.000 meter schoolslag  heren seniors B en C
6. 13.50u 1.000 meter vrije slag benjamins miniemen jongens
7. 14.00u 1.000 meter vrije slag benjamins miniemen meisjes
8. 14.10u 1.000 meter schoolslag  benjamins miniemen jongens
9. 14.20u 1.000 meter schoolslag  benjamins miniemen meisjes
10. 14.30u 1.000 meter vrije slag heren kadetten  juniors seniors A en B 
11. 14.40u 1.000 meter vrije slag dames kadetten  juniors seniors A en B 
12. 14.50u 1.000 meter schoolslag  heren kadetten  juniors seniors A  
13. 15.00u 1.000 meter schoolslag  dames kadetten  juniors seniors A en B 
A. 15.15u 1.000 meter vrije slag heren  zwemjogging
B. 15.25u 1.000 meter vrije slag dames  zwemjogging
C. 15.30u 1.000 meter schoolslag heren zwemjogging
D. 15.40u 1.000 meter schoolslag dames  zwemjogging

Info en Inschrijvingen : 
Franky Moelaert 
Zwanestuk 5 
8000 Brugge 

: 050/34.29.44 - GSM:0486/699972         0486/699972 : inschrijven per mail       of via inschrijvingsformulier 

Uiterste inschrijfdatum : 
Wedstrijden 1 tot en met 13 : 21 AUGUSTUS 2012 (postdatum) 
Zwemjogging A tot en met D : 30 AUGUSTUS 2012 
Inschrijvingsrecht :  
Wedstrijden 1 tot en met 13 : (7.00 euro)  
Zwemjogging A tot en met D : (5.00 euro) 
Betalingen : Te storten op rekeningnummer 833-4793919-49 van Zwemclub De Brugse ijsberen met vermelding " open water 
+ club + aantal inschrijvingen." voor de jogging vermelding van naam en wedstrijd. 

Trofeeën : De eerste 3 competitie zwemmers van elke categorie ontvangen een trofee. Elke deelnemer die zijn wedstrijd 
reglementair uit zwemt ontvangt een natura prijs en een medaille. Bij de jogging krijgt iedereen die inschrijft een natura prijs en 
bij het uitzwemmen een medaille.  
Weg beschrijving : 
Autosnelweg afrit 8 Brugge - voorbij verkeerslichten afslag St-Michiels - door rijden tot station Brugge - onder spoorwegbrug - aan 
volgende rotonde de richting naar rechts Katelijnebrug - ring volgen tot aan (Dampoort ) - links brug over naar Lange Rei - Lange Rei 
volgen tot aan Carmersbrug. 

 
Parking : Carmersbrug over rijden -eerste straat links  -
 50m verder links poort inrijden speelplaats school. 

Trein en bus :Bus nr 4 en 8 rijden om de 10 minuten van het station naar de Lange Rei.  

 

BYK@telenet.be



