Reglement Openwaterzwemmen Zilvermeer 2021
Beschikbaar gestelde zwemuren

Geldig voor de periode mei- september (vanaf én tot een watertemperatuur van 16°C)
Woensdag

18- 20u

Donderdag

18- 20u

Zaterdag

15- 17u

Ter beschikking gestelde infrastructuur

Het Zilvermeer verleent toegang tot het domein; ‘TriaMo’ ticket aan te kopen aan de kassa
Zilvermeerlaan, 2400 Mol. De prijs is € 3.
Dit ticket geeft geen toegang tot de rest van het domein, na het zwemmen moeten we het domein
verlaten.
Fietsen tot aan de duikvijver is toegestaan, auto’s blijven op de parking.
Sanitair en kleedkamers, zowel dames & heren zijn aanwezig, als ook een buitendouche en -toilet.
Het Watersportcentrum heeft een groot terras met uitzicht over de vijver, er zijn dranken en snacks te
verkrijgen. De shop biedt mogelijkheid tot aankoop SaferSwimmer.
Veiligheid

Onder de zwemmers bevinden zich meezwemmend redders, te herkennen aan een gele
saferswimmer, ter beschikking gesteld door het Watersportcentrum.
Per 50 zwemmers is er minstens één Hoger Redder plus een toezichthouder op de kant, conform
Vlarem II 32.8.2. Let wel, de duikvijver is 15 meter diep, donker, met af en toe koude stromingen.
Registratie

Alle zwemmers registreren zich via de inschrijvingslink op de website van TriaMo.
Als je onverhoopt toch niet kunt deelnemen, meld je je af.
Het openwaterzwemmen is toegankelijk voor leden van alle Vlaamse triatlon- en zwemclubs.
Aansluiting bij de triatlon- of zwemfederatie is verplicht i.f.v. verzekering.
Reglement

Iedere zwemmer draagt verplicht:
•

een wetsuit

•

saferswimmer, oranje of roze, redders een gele.

Er wordt gezwommen volgens een buddysysteem, d.w.z. nooit alleen.
Het parcours is tegen-de-klok-in, van boei naar boei, er zijn twee afstanden mogelijk, 600 of 900 m.
Na iedere ronde komt iedereen terug tot aan de pier om andere zwemmers gelegenheid te geven
aan te sluiten. We dienen stipt op het aangegeven tijdstip uit het water te zijn; sanitair en horeca zijn
daarna nog toegankelijk.
Iedereen die zich registreert wordt verondersteld akkoord te zijn met bovenstaand reglement.

