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1 – Wedstrijden  

Om zijn/haar licentie te behouden dient een competitiezwemmer deel te nemen aan 
minimum 4 officiële wedstrijden per zwemseizoen.  
 
2 – Inschrijven voor deelname aan wedstrijden 
 
Elke competitiezwemmer ontvangt een persoonlijke login waarmee hij/zij kan aanloggen op 
de ZCK wedstrijdkalender online inschrijftool.  
Hier kan hij/zij aanduiden aan welke wedstrijden voor zijn/haar competitiegroep hij/zij wil 
deelnemen. Elke inschrijving is definitief!   
 
3 – Afmelden  
 

• De zwemmer kan zich tot één maand voor de wedstrijd kosteloos afmelden via een 
bericht aan competitie@zck.be en trainers.  

• De zwemmer kan zich binnen de maand voor de wedstrijd kosteloos afmelden via 
een bericht aan competitie@zck.be en trainers mits het voorleggen van een medisch 
attest. 

• Wanneer de zwemmer binnen één maand voor de dag van de wedstrijd afmeldt 
zonder medisch attest, betaalt de zwemmer een forfaitvergoeding van 10 € 
ongeacht de reden van de afwezigheid.  

• Wanneer de zwemmer zonder enige verwittiging niet deelneemt aan de wedstrijd, 
betaalt de zwemmer een forfaitvergoeding van 10 € + de wedstrijdgelden voor de 
zwemmer op deze wedstrijd. 

• De zwemmer wordt pas ingeschreven voor de volgende wedstrijd na het betalen van 
de boete. 

 
4 – Clubuitrusting  
  
Bij deelname aan een zwemwedstrijd met ZCK, draagt de zwemmer zijn/haar uitrusting van 
de club voor (op weg naar zwembad), tijdens en na (op weg van het zwembad) de 
wedstrijd.  
 
5 – Medailles  
 
Een zwemmer dient zijn medailles zelf af te halen in clubuitrusting. Indien nog iemand van 
de club aanwezig is, kan deze de medailles meebrengen en aan de zwemmer in kwestie 
geven.  
 
Een afgevaardigde of trainer is in geen geval iemand die alleen op de wedstrijd moet 
achterblijven om alle medailles mee te brengen. Indien er dus niemand van Z.C.K. meer 
aanwezig is, zal de zwemmer zijn medaille(s) niet ontvangen.  
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