
Reglement Grote Prijs Mol 22 en 23 juni 2019

1. De Grote prijs is een wedstrijd per uitnodiging, jaarlijks ingericht door de Molse zwemclub 
MOZKA.

2. De Grote prijs Mol bestaat uit:
 Wisseltrofee Jozef Vanhout waarde: 1 750€
 Wisseltrofee MOZKA waarde: 1 000€
 Wisseltrofee sportraad Mol waarde: 1 500€

3. De club welke één van bovengenoemde prijzen wint is ertoe gehouden deze aan de inrichtende club 
terug te geven. Ten laatste de dag van de wedstrijd en dit in de staat waarin ze hem ontvingen.

4. Het programma kan jaarlijks door de organisator worden gewijzigd.
5. Er worden enkel punten gegeven in de eerste drie delen, zijnde zaterdag voormiddag en namiddag en

zondag voormiddag. De finales op zondag namiddag tellen niet mee voor de wisselbeker.
6. Voor de 400m wisselslag zaterdag voormiddag. mag elke club slechts 2 zwemmers per 

wedstrijd inschrijven. De snelste 8 tijden mogen deelnemen. Er is dus maar 1 reeks per 
wedstrijd. Indien er geen inschrijftijd is telt de inschrijfdatum en uur. 

7. Voor wedstrijd 19 en 20 laten we maar 6 reeksen per wedstrijd toe. Elke club mag maximaal 6 
zwemmers inschrijven per wedstrijd. Indien we over de 6 reeksen gaan worden dit 5 
zwemmers per club en indien nodig 4 of 3 enz.

8. Elke deelnemer is verplicht in zijn (haar) leeftijdscategorie te zwemmen. Het aantal inschrijvingen is 
onbeperkt maar er komen per wedstrijd slechts twee zwemmers in aanmerking voor de punten.
De zwemmers die voor de punten in aanmerking komen dienen bij de inschrijving altijd 
aangeduid te worden met de letter B Bonusinschrijving in de status verschijnt dan de letter B 
(SPASH Meet/Team Manager LENEX).

9. Per wedstrijd worden volgende punten toegekend:
1P = 10pt, 2P = 8pt, 3P = 6pt, 4P = 4pt, 5P = 2pt.
De 9-10 jarigen komen niet in aanmerking voor de toekenning van punten. Bij aflossingen worden de
punten verdubbeld. Bij gelijk aantal punten zal de club met de meeste eerste, tweede, derde plaatsen 
winnaar worden.

10. De plaatsen 1 – 2 en 3 ontvangen een medaille. Bij de eendjes worden er geen medailles per jaar 
uitgereikt. De ploeg die de aflossing wint, wint een beker.

11. De snelste 8 van elke leeftijdscategorie (dames en heren) kunnen op zondag namiddag deelnemen 
aan de finales. Er worden enkel finales gezwommen voor de 100meters. De eerste drie van elke 
finale krijgen een geldprijs. Dezelfde geldprijzen zijn van toepassing voor de 400m wissel, hier 
mogen maximaal 2 zwemmers per club deelnemen.

11j-12j 13j-14j 15j-16j 17+
    1     20€     30€     50€ 75€
    2     10€     20€     30€ 50€
    3      5€     10€     20€   30€

12. De beste prestatie (Fina punten) over de ganse wedstrijd (zonder de finales) dames en heren krijgt 
100€

13. De inschrijvingen dienen ten laatste op 15 juni 2019 toe te komen bij:
Via e-mail : gerdboets@gmail.com

14. Dit reglement vernietigt alle voorgaanden en werd goedgekeurd door de raad van beheer van 
MOZKA op 02/04/2019

Namens MOZKA,

De Secretaris De Voorzitter
Vanarwegen Heidi Vos Roger


