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Uitnodiging BOAS zwemcriterium 2021-2022  
 
 

Beste clubsecretaris, zwemverantwoordelijke, 

 
 
We willen jullie graag uitnodigen op ons nationaal zwemcriterium, de BOAS games, 
op zondag 8 mei 2022 in het 50-meterbad Lago Weide, Kortrijk.   
 
 
Het programma ziet er zo uit: 
 

• 12.00  Onthaal 

• 13–13.50 Inzwemmen  

• 13.45 Briefing clubverantwoordelijken  

• 14.00  Start wedstrijd (6 banen, manuele tijdsregistratie) 

• 15.30  Pauze  

• 17.30  Einde, met de medaille-uitreiking  

 
Hoe kunnen jullie inschrijven?  
 

• Stuur het elektronische inschrijvingsbestand voor 27 april naar 
coordinatie@boasvzw.be. 

• Of vraag het traditionele inschrijvingsformulier aan bij 
coordinatie@boasvzw.be. 

• Stort voor 27 april 2022 per ingeschreven zwemmer € 2,5  op rekeningnummer 
BE56 7370 4222 8688 (BIC:KRED BE BB) op naam van “BOASvzw”, met de 
vermelding “BOASGames 2022 + naam club + aantal deelnemers” 

 
 
Wie wil helpen als official of tijdopnemer - dankjewel – geef een seintje op 
coordinatie@boasvzw.be.   
 
 

Graag tot 8 mei op de BOAS-Games!   

 

Het BOAS-team 
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Inschrijvingsvoorwaarden 
 

• De club stuurt de inschrijvingen door via het elektronische inschrijvingsbestand 
en betaalt vooraf per ingeschreven zwemmer € 2,5. Dit bedrag kan in geen 
geval worden teruggevorderd. 

• De organisator heeft het recht aanwezige zwemmers die niet betaalden, de 
toegang tot de wedstrijd te ontzeggen. Als een club een zwemmer inschrijft, 
niet betaalt en ook niet aanwezig is, kan de Commissie Zwemmen deze 
zwemmer weigeren om deel te nemen aan toekomstige BPC wedstrijden. 

 
Competitiereglement van de BOAS games 

• FYS-wedstrijden worden georganiseerd voor onze zwemmers met een fysieke 
beperking, maar zijn ook toegankelijk voor onze zwemmers met een 
verstandelijke beperking.  

• Voor elk gezwommen nummer ontvangt een zwemmer IPC punten volgens het 
Multi-Disability systeem. 

• Elke zwemmer wordt uitgenodigd om aan 3 nummers deel te nemen.  Minder 
mag ook, maar als je er dan toch bent "#$%.  
Meer dan 3 kan niet, met uitzondering van de relais-nummers.  

• Er is een apart klassement voor dames en heren in de volgende 
leeftijdscategorieën: 12 jaar en jonger, 13-14 jaar, 15-16 jaar, 17-18 jaar, 19 
jaar en ouder. 

• Voor het eindklassement en de uitreiking van de medailles tellen we voor 
elke zwemmer de punten van de 3 gezwommen nummers op. Wie aan minder 
dan 3 nummers deelneemt, kan slechts voor de gezwommen individuele 
nummers punten ontvangen. 

• We werken met manuele tijdsregistraties. 
 
Praktisch voor toeschouwers en zwemmers 

• Voor de lockers heb je een één-euro-munt nodig. 
• Er zijn twee recuperatie banen van 50 m voorzien.  
• Supporteren kan vanop de tribunes. 
• De cafetaria van het zwembad is de ganse middag open.  
• De uitslagen worden op 2 plaatsen uitgehangen (in het zwembad en buiten het 

zwembad). 
  


