VOORPROGRAMMA

LIVE results op Swimrankings/Splash Me: JA X NEEN O

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF
Antw

Vl.Bra/Bru

Voorzitter:

Limb

O-Vl X W-Vl

Datum aanvraag:

Goedgekeurd voor het VSW op

Naam:

24/08/2022
07/09/2022

door

C.V.nr:

- E-mail:

Kamprechter 1:

Naam:
C.V.nr:

Hilde Van Houte
TSZ/21021/69 - E-mail: hilde.van.houte@skynet.be

Kamprechter 2:

Naam:
C.V.nr:

Franky Joos
FIRST/10515/62 - E-mail: josfran_msn.com

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Organisator (club afk.): RGSC

Starter:
Johan Deyne MEGA/11041/74

Datum wedstrijd : 22/10/2022
Zwembadgegevens
Naam: LAGO Rozebroeken
Adres: Victor Braeckmanlaan 180

Jurysecretaris:
Kathy De Meyer SWEM/21040/73

Aantal banen: 10
Lengte: 25m
Tijdopname: Automatisch
Aanvraag dubbelzwemmen1: JA

Medische dienst: EHBO gecertificeerde

NEEN X

Baanbreedte (optioneel):
1

toegelaten voor wedstrijden met ENKEL 800m – 1500m (alle

categorieën) en/of 400m vs (enkel 9-10-jarigen) op het programma.

INSCHRIJVINGEN

e-mailen naar:

Naam:

Sascha Van den branden

E-mail:

sascha@rgsc.be

Tel / GSM

0476/215496

Uiterste datum: 10/10/2022 (max 14 dagen vóór wedstrijddatum)
Voorinschrijving: voor 25/09/2022 via mail

Inschrijftijden van 01/01/2019 tot en met 9/10/2022

WEDSTRIJDGEGEVENS
Aard van de wedstrijd: Provinciale 1 Provinciaal
Internationaal
Nationaal
Op uitnodiging
X

PK

Masters

Beker
Wisselbeker

Aanvang inzwemmen:
8:00 - 8:50 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers)
Aanmelden officials bij kamprechter: 8:15 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang)
Aanvang wedstrijd:
9:00 uur
Aanvang inzwemmen finales:
uur
Aanvang finales:
uur
Max. aantal starten per zwemmer: -

Onbeperkt:

Aantal reserves bij finales: 4

Prijzen :

Zie wedstrijdreglement X
3 Medailles
per leeftijdsjaar voor 9 en 10-jarigen
per leeftijdsjaar
per leeftijdscategorie
over jaren / categorieën heen
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Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Tel. 09/220.53.87 info@zwemfed.be

NAAM VAN DE WEDSTRIJD : Memorial Anteunis 2022
1-

Wed.Nr.

Soort

Afstand

Stijl

Geslacht1

Leeftijden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Voorronde
Voorronde
Voorronde
Voorronde
Voorronde
Voorronde
Voorronde
Voorronde
series
series

50m
50m
50m
50m
50m
50m
50m
50m
400m
400m

schoolslag
schoolslag
vrije slag
vrije slag
vlinderslag
vlinderslag
rugslag
rugslag
vrije slag
vrije slag

Dames
Jongens
Dames
Jongens
Dames
Jongens
Dames
Jongens
Dames
Jongens

11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17

De gemelde duur van een pauze is een richtlijn en kan aangepast worden ifv timing door de kamprechter.
1

Gemengd is enkel toegelaten voor 9 en 10-jarigen. Een gemengde aflossingsploeg (ook bij de 9 en 10 jarigen) moet steeds
2 zwemmers hebben van elk geslacht.

Het programma zal verschijnen op volgende website:
X https://www.rgsc.be
O www.swimrankings.net
X https://www.zwemfed.be/
Vrije tekst:
•
•
•
•
•

•
•

Deuren gaan pas open vanaf 7.40AM
Inschrijvingsgeld per wedstrijd = 6.25 EUR
Deelnemende clubs worden gevraagd officials af te vaardigen conform de sportreglementen.
Officials bieden zich aan in de voorgeschreven witte kledij.
Afgevaardigden en officials dienen vermeld te worden bij de inschrijving.
De wedstrijd zal doorgaan onder de op dat momenten geldende Covid-maatregelen. RGSC zal een clubverantwoordelijke “covid”
voorzien. Verdere Info voor de deelnemers volgt.
Er wordt gewerkt met een vooraf samengestelde jury volgens de FINA/Zwemfed sportreglementen zwemmen, deel II, punt 3.4.
Het aantal opgegeven officials wordt dus vastgesteld bij de inschrijving en dan vergeleken met het vereiste aantal. De
geselecteerde jury wordt vooraf verwittigd en dient ook aanwezig te zijn op het vereiste tijdstip. Eventuele vervangingen gebeuren
spontaan door de club/official zelf en worden in voorkomend geval onmiddellijk doorgegeven aan de wedstrijdorganisatie en
kamprechter(s).
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Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Tel. 09/220.53.87 info@zwemfed.be

VOORPROGRAMMA

LIVE results op Swimrankings/Splash Me: JA X NEEN O

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF
Antw

Vl.Bra/Bru

Voorzitter:

Limb

O-Vl X W-Vl

Datum aanvraag:

Goedgekeurd voor het VSW op

Naam:

24/08/2022
07/09/2022

door

C.V.nr:

- E-mail:

Kamprechter 1:

Naam:
C.V.nr:

Hilde Van Houte
TSZ/21021/69 - E-mail: hilde.van.houte@skynet.be

Kamprechter 2:

Naam:
C.V.nr:

Franky Joos
FIRST/10515/62 - E-mail: josfran_msn.com

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Organisator (club afk.): RGSC

Starter:
Johan Deyne MEGA/11041/74

Datum wedstrijd : 22/10/2022
Zwembadgegevens
Naam: LAGO Rozebroeken
Adres: Victor Braeckmanlaan 180

Jurysecretaris:
Kathy De Meyer SWEM/21040/73

Aantal banen: 10
Lengte: 25m
Tijdopname: Automatisch
Aanvraag dubbelzwemmen1: JA

Medische dienst: EHBO gecertificeerde

NEEN X

Baanbreedte (optioneel):
1

toegelaten voor wedstrijden met ENKEL 800m – 1500m (alle

categorieën) en/of 400m vs (enkel 9-10-jarigen) op het programma.

INSCHRIJVINGEN

e-mailen naar:

Naam:

Sascha Van den branden

E-mail:

sascha@rgsc.be

Tel / GSM

0476/215496

Uiterste datum: 10/10/2022 (max 14 dagen vóór wedstrijddatum)
Voorinschrijving: voor 25/09/2022 via mail

Inschrijftijden van 01/01/2019 tot en met 9/10/2022

WEDSTRIJDGEGEVENS
Aard van de wedstrijd: Flanders 2 Provinciaal
Internationaal
Nationaal
Op uitnodiging
X

PK

Masters

Beker
Wisselbeker

Aanvang inzwemmen:
13:00 - 13:50 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers)
Aanmelden officials bij kamprechter: 13:15 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang)
Aanvang wedstrijd:
14:00 uur
Aanvang inzwemmen finales:
uur
Aanvang finales:
uur
Max. aantal starten per zwemmer: -

Onbeperkt:

Aantal reserves bij finales: 4

Prijzen :

Zie wedstrijdreglement X
3 Medailles
per leeftijdsjaar voor 9 en 10-jarigen
per leeftijdsjaar
per leeftijdscategorie
over jaren / categorieën heen

Voorpogramma MM
Pagina 1
Update: 09/2021

Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Tel. 09/220.53.87 info@zwemfed.be

NAAM VAN DE WEDSTRIJD : Memorial Anteunis 2022
2-

Wed.Nr.

Soort

Afstand

Stijl

Geslacht1

Leeftijden

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

series
series
series
series
series
series
series
series
series
series

100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
4 x 50m
4 x 50m

schoolslag
schoolslag
vrije slag
vrije slag
vlinderslag
vlinderslag
rugslag
rugslag
wisselslag
wisselslag

Dames
Jongens
Dames
Jongens
Dames
Jongens
Dames
Jongens
Gemengd
Gemengd

11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 14
15 - 17

De gemelde duur van een pauze is een richtlijn en kan aangepast worden ifv timing door de kamprechter.
1

Gemengd is enkel toegelaten voor 9 en 10-jarigen. Een gemengde aflossingsploeg (ook bij de 9 en 10 jarigen) moet steeds
2 zwemmers hebben van elk geslacht.

Het programma zal verschijnen op volgende website:
X https://www.rgsc.be
O www.swimrankings.net

X https://www.zwemfed.be/

Vrije tekst:
•
•
•
•
•
•
•

Deuren gaan pas open vanaf 7.40AM
Inschrijvingsgeld per wedstrijd = 6.25 EUR
Deelnemende clubs worden gevraagd officials af te vaardigen conform de sportreglementen.
Officials bieden zich aan in de voorgeschreven witte kledij.
Afgevaardigden en officials dienen vermeld te worden bij de inschrijving.
De wedstrijd zal doorgaan onder de op dat momenten geldende Covid-maatregelen. RGSC zal een clubverantwoordelijke “covid”
voorzien. Verdere Info voor de deelnemers volgt.
Er wordt gewerkt met een vooraf samengestelde jury volgens de FINA/Zwemfed sportreglementen zwemmen, deel II, punt 3.4.
Het aantal opgegeven officials wordt dus vastgesteld bij de inschrijving en dan vergeleken met het vereiste aantal. De
geselecteerde jury wordt vooraf verwittigd en dient ook aanwezig te zijn op het vereiste tijdstip. Eventuele vervangingen gebeuren
spontaan door de club/official zelf en worden in voorkomend geval onmiddellijk doorgegeven aan de wedstrijdorganisatie en
kamprechter(s).
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Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Tel. 09/220.53.87 info@zwemfed.be

VOORPROGRAMMA

LIVE results op Swimrankings/Splash Me: JA X NEEN O

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF
Antw

Vl.Bra/Bru

Voorzitter:

Limb

O-Vl X W-Vl

Datum aanvraag:

Goedgekeurd voor het VSB op

Naam:

24/08/2022
07/09/2022

door

C.V.nr:

Kamprechter 1:
Kamprechter 2:

Naam:
C.V.nr:

Hilde Van Houte

Naam:
C.V.nr:

Franky Joos

TSZ/21021/69 - E-mail: hilde.van.houte@skynet.be

FIRST/10515/62 - E-mail: josfran_msn.com

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Organisator (club afk.): RGSC

Starter:
Johan Deyne MEGA/11041/74

Datum wedstrijd : 23/10/2022
Zwembadgegevens
Naam: LAGO Rozebroeken
Adres: Victor Braeckmanlaan 180

Jurysecretaris:
Kathy De Meyer SWEM/21040/73

Aantal banen: 10
Lengte: 25m
Tijdopname: Automatisch
Aanvraag dubbelzwemmen1: JA

Medische dienst: EHBO gecertificeerde

NEEN X

Baanbreedte (optioneel):
1

toegelaten voor wedstrijden met ENKEL 800m – 1500m (alle

categorieën) en/of 400m vs (enkel 9-10-jarigen) op het programma.

INSCHRIJVINGEN

e-mailen naar:

Naam:

Sascha Van den branden

E-mail:

sascha@rgsc.be

Tel / GSM

0476/215496

Uiterste datum: 10/10/2022 (max 14 dagen vóór wedstrijddatum)
Voorinschrijving: voor 25/09/2022 via mail

Inschrijftijden van 01/01/2019 tot en met 9/10/2022

WEDSTRIJDGEGEVENS
Aard van de wedstrijd: Flanders 2 Provinciaal
Internationaal
Nationaal
Op uitnodiging
X

PK

Masters

Beker
Wisselbeker

Aanvang inzwemmen:
8:00 - 8:50 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers)
Aanmelden officials bij kamprechter: 8:15 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang)
Aanvang wedstrijd:
9:00 uur
Aanvang inzwemmen finales:
uur
Aanvang finales:
uur
Max. aantal starten per zwemmer: -

Onbeperkt:

Aantal reserves bij finales: 4

Prijzen :

Zie wedstrijdreglement X
3 Medailles
per leeftijdsjaar voor 9 en 10-jarigen
per leeftijdsjaar
per leeftijdscategorie
over jaren / categorieën heen
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Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Tel. 09/220.53.87 info@zwemfed.be

NAAM VAN DE WEDSTRIJD : Memorial Anteunis 2022
3-

Wed.Nr.

Soort

Afstand

Stijl

Geslacht1

Leeftijden

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

series
series
series
series
series
series
series
series
series

200m
200m
200m
200m
200m
200m
200m
200m
400m

schoolslag
schoolslag
vrije slag
vrije slag
vlinderslag
vlinderslag
rugslag
rugslag
vrije slag

Dames
Jongens
Dames
Jongens
Dames
Jongens
Dames
Jongens
Alle

11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
9 / 10 / 9 / 10

De gemelde duur van een pauze is een richtlijn en kan aangepast worden ifv timing door de kamprechter.
1

Gemengd is enkel toegelaten voor 9 en 10-jarigen. Een gemengde aflossingsploeg (ook bij de 9 en 10 jarigen) moet steeds
2 zwemmers hebben van elk geslacht.

Het programma zal verschijnen op volgende website:
X https://www.rgsc.be
O www.swimrankings.net

X https://www.zwemfed.be/

Vrije tekst:
•
•
•
•
•

•
•

Deuren gaan pas open vanaf 7.40AM
Inschrijvingsgeld per wedstrijd = 6.25 EUR
Deelnemende clubs worden gevraagd officials af te vaardigen conform de sportreglementen.
Officials bieden zich aan in de voorgeschreven witte kledij.
Afgevaardigden en officials dienen vermeld te worden bij de inschrijving.
De wedstrijd zal doorgaan onder de op dat momenten geldende Covid-maatregelen. RGSC zal een clubverantwoordelijke “covid”
voorzien. Verdere Info voor de deelnemers volgt.
Er wordt gewerkt met een vooraf samengestelde jury volgens de FINA/Zwemfed sportreglementen zwemmen, deel II, punt 3.4.
Het aantal opgegeven officials wordt dus vastgesteld bij de inschrijving en dan vergeleken met het vereiste aantal. De
geselecteerde jury wordt vooraf verwittigd en dient ook aanwezig te zijn op het vereiste tijdstip. Eventuele vervangingen gebeuren
spontaan door de club/official zelf en worden in voorkomend geval onmiddellijk doorgegeven aan de wedstrijdorganisatie en
kamprechter(s).
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Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Tel. 09/220.53.87 info@zwemfed.be

VOORPROGRAMMA

LIVE results op Swimrankings/Splash Me: JA X NEEN O

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF
Antw

Vl.Bra/Bru

Voorzitter:

Limb

O-Vl X W-Vl

Datum aanvraag:

Goedgekeurd voor het VSB op

Naam:

24/08/2022
07/09/2022

door

C.V.nr:

Kamprechter 1:

Naam:
C.V.nr:

Hilde Van Houte
TSZ/21021/69 - E-mail: hilde.van.houte@skynet.be

Kamprechter 2:

Naam:
C.V.nr:

Franky Joos
FIRST/10515/62 - E-mail: josfran_msn.com

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Organisator (club afk.): RGSC

Starter:
Johan Deyne MEGA/11041/74

Datum wedstrijd : 23/10/2022
Zwembadgegevens
Naam: LAGO Rozebroeken
Adres: Victor Braeckmanlaan 180

Jurysecretaris:
Kathy De Meyer SWEM/21040/73

Aantal banen: 10
Lengte: 25m
Tijdopname: Automatisch
Aanvraag dubbelzwemmen1: JA

Medische dienst: EHBO gecertificeerde

NEEN X

Baanbreedte (optioneel):
1

toegelaten voor wedstrijden met ENKEL 800m – 1500m (alle

categorieën) en/of 400m vs (enkel 9-10-jarigen) op het programma.

INSCHRIJVINGEN

e-mailen naar:

Naam:

Sascha Van den branden

E-mail:

sascha@rgsc.be

Tel / GSM

0476/215496

Uiterste datum: 10/10/2022 (max 14 dagen vóór wedstrijddatum)
Voorinschrijving: voor 25/09/2022 via mail

Inschrijftijden van 01/01/2019 tot en met 9/10/2022

WEDSTRIJDGEGEVENS
Aard van de wedstrijd: Flanders 2 Provinciaal
Internationaal
Nationaal
Op uitnodiging
X

PK

Masters

Beker
Wisselbeker

Aanvang inzwemmen:
13:00 - 13:50 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers)
Aanmelden officials bij kamprechter: 13:15 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang)
Aanvang wedstrijd:
14:00 uur
Aanvang inzwemmen finales:
uur
Aanvang finales:
uur
Max. aantal starten per zwemmer: -

Onbeperkt:

Aantal reserves bij finales: 4

Prijzen :

Zie wedstrijdreglement X
3 Medailles
per leeftijdsjaar voor 9 en 10-jarigen
per leeftijdsjaar
per leeftijdscategorie
over jaren / categorieën heen
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Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Tel. 09/220.53.87 info@zwemfed.be

NAAM VAN DE WEDSTRIJD : Memorial Anteunis 2022
4-

Wed.Nr.

Soort

Afstand

Stijl

Geslacht1

Leeftijden

1.
2.
30.
31.
3.
4.
32.
33.
34.
5.
6.
35.
36.
7.
8.

Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Series
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale

50m
50m
200m
200m
50m
50m
200m
200m
200m
50m
50m
200m
200m
50m
50m

schoolslag
schoolslag
wisselslag
wisselslag
vrije slag
vrije slag
wisselslag
wisselslag
wisselslag
vlinderslag
vlinderslag
wisselslag
wisselslag
rugslag
rugslag

Dames
Jongens
Meisjes
Jongens
Dames
Jongens
Alle
Meisjes
Jongens
Dames
Jongens
Dames
Jongens
Dames
Jongens

11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12
11 - 12
13 - 14 / 15 - 17 / 11 - 12
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
9 / 10 / 9 / 10
13 - 14
13 - 14
15 - 17 / 11 - 12 / 13 - 14
15 - 17 / 11 - 12 / 13 - 14
15 - 17
15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17
11 - 12 / 13 - 14 / 15 - 17

De gemelde duur van een pauze is een richtlijn en kan aangepast worden ifv timing door de kamprechter.
1

Gemengd is enkel toegelaten voor 9 en 10-jarigen. Een gemengde aflossingsploeg (ook bij de 9 en 10 jarigen) moet steeds
2 zwemmers hebben van elk geslacht.

Het programma zal verschijnen op volgende website:
X https://www.rgsc.be
O www.swimrankings.net

X https://www.zwemfed.be/
Vrije tekst:
•
•
•
•
•

•
•

Deuren gaan pas open vanaf 7.40AM
Inschrijvingsgeld per wedstrijd = 6.25 EUR
Deelnemende clubs worden gevraagd officials af te vaardigen conform de sportreglementen.
Officials bieden zich aan in de voorgeschreven witte kledij.
Afgevaardigden en officials dienen vermeld te worden bij de inschrijving.
De wedstrijd zal doorgaan onder de op dat momenten geldende Covid-maatregelen. RGSC zal een clubverantwoordelijke “covid”
voorzien. Verdere Info voor de deelnemers volgt.
Er wordt gewerkt met een vooraf samengestelde jury volgens de FINA/Zwemfed sportreglementen zwemmen, deel II, punt 3.4.
Het aantal opgegeven officials wordt dus vastgesteld bij de inschrijving en dan vergeleken met het vereiste aantal. De
geselecteerde jury wordt vooraf verwittigd en dient ook aanwezig te zijn op het vereiste tijdstip. Eventuele vervangingen gebeuren
spontaan door de club/official zelf en worden in voorkomend geval onmiddellijk doorgegeven aan de wedstrijdorganisatie en
kamprechter(s).
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Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Tel. 09/220.53.87 info@zwemfed.be

Wedstrijdreglement Memorial Louis Anteunis

1. De wedstrijd MEMORIAL LOUIS ANTEUNIS is een wedstrijd die gehouden wordt ter
nagedachtenis van Louis Anteunis en wordt ingericht door Royal Ghent Swimming Club
vzw, de Gentse afdeling van MEGA Zwemteam vzw (verder R.G.S.C. genoemd).
2. Deze wedstrijd valt onder de reglementen van de Zwemfed, de KBZB en de FINA.
3. Mogen deelnemen: alle clubs die door R.G.S.C. uitgenodigd worden.
4. De clubs dienen het aantal officials op te geven volgens de reglementen van de zwemfed.
Clubs die onvoldoende officials opgeven bij de inschrijving kunnen door het wedstrijdcomité
geweerd worden.
5. Inschrijven kan uitsluitend door een e-mail met de gevraagde gegevens en bijlage(n) te
sturen aan het volgende e-mailadres: anteunis@rgsc.be . De inschrijving zal pas geldig zijn
na het betalen van het vereiste inschrijvingsgeld.
6. Clubs worden gevraagd om een voorinschrijving te doen met een realistische raming van
het aantal deelnemende zwemmers voor 25/09/2022. Op deze manier kunnen
overboekingen eventueel nog tijdig worden opgevangen. Clubs die voorinschrijven vóór
25/09/2022 hebben voorrang.
7. Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor om het aantal deelnemers te beperken
indien de reglementaire tijdsduur van de wedstrijd dreigt overschreden te worden. Deze
schrappingen zullen bij voorkeur gebeuren door de zwemmers zonder inschrijvingstijd en
met de hoogste inschrijvingstijden te verwijderen uit de wedstrijden die naar verhouding te
veel reeksen bevatten. In de eerste plaats zullen de 400m vrije slag reeksen indien nodig
op deze manier beperkt worden tot 4 reeksen per geslacht. R.G.S.C behoudt het recht om
zwemmers van MEGA niet te schrappen
Eventuele schrappingen zullen zo snel mogelijk vóór de wedstrijd aan de betreffende clubs
worden meegedeeld.
8. Indeling in categorieën:
o Cat. 9- en 10-jarigen = geboren in 2013 en 2012
o Cat. 11 – 12 jarigen = geboren in 2011 en 2010
o Cat. 13 – 14 jarigen = geboren in 2009 en 2008
o Cat. 15 – 17 jarigen = geboren in 2007, 2006 en 2005
Enkel de zwemmers die in die jaren geboren zijn, kunnen deelnemen.
9. Cat. 9- en 10-jarigen kunnen niet aan de finales deelnemen. In deze categorie is een
rechtstreekse plaatsing met uitreiking van medailles.
10. Voor de 50m (in de 4 zwemstijlen) worden de finales per categorie ingericht zoals
gebruikelijk: de 8 snelste zwemmers uit de reeksen worden geselecteerd met 4
reservezwemmers.
11. Daarnaast wordt als finale 200m wisselslag gezwommen per categorie. (dus 6 finales):
o Per zwemmer worden de hoogste FINA punten van de eerste dag (dus van de 50m,
100m of 400m) opgeteld bij de hoogste FINA punten van de tweede dag (dus van de
200m). De 8 zwemmers met de (aldus opgetelde) hoogste FINA punten worden voor
deze finale geselecteerd met 4 reservezwemmers.
o De zwemmer die enkel deelneemt aan de eerste dag of enkel aan de tweede dag, komt
niet in aanmerking voor deze finale, ongeacht het aantal gezwommen wedstrijden op
één van de twee dagen.
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12. Bij gelijke tijden in de 50m reeksen wordt een swim-off gezwommen op zaterdag, na de
laatste wedstrijd in de voormiddag.
13. Bij gelijke stand in FINA-punten (voor de toekenning van de finaleplaatsen 200m
wisselslag) wordt een swim-off gezwommen na de laatste wedstrijd op zondag voormiddag.
14. Finales dienen te worden afgezegd binnen de daarvoor voorziene tijd of, bij overmacht, zo
snel mogelijk. Op die manier kunnen er nog reservezwemmers worden opgeroepen. Een
club die zich hieraan niet houdt, zal zijn zwemmer geweerd zien voor alle andere eventuele
finales en geschrapt uit alle uitslagen.
15. Geldprijzen:
o Cat. 9- en 10-jarigen is er enkel medailles volgens leeftijd en geslacht voorzien.
o Finale 50m 4 zwemstijlen:
● 1ste ontvangt 30 euro
● 2de ontvangt 20 euro
● 3de ontvangt 10 euro
o Finale 200 wisselslag:
● 1ste ontvangt 40 euro
● 2de ontvangt 30 euro
● 3de ontvangt 20 euro
o Bij ex aequo ’s in beide bovenstaande finales worden de normale regels van de
zwemfed gevolgd.
16. Er wordt een Anteunis aflossing ingericht:
o Deze wordt betwist in 2 leeftijdscategorieën: 11-12-13-14-jarigen en
14-15-16-17-jarigen.
o Er wordt slechts 1 ploeg per categorie van elke club toegelaten en dit moet telkens een
gemengde ploeg zijn (2 meisjes + 2 jongens).
o Er zijn slechts 10 plaatsen per categorie beschikbaar (vanwege 10 banen). 1 ploeg per
club krijgt voorrang. Indien er nog plaats over is, mag dit aangevuld worden met
eventueel een 2e ploeg. Indien meerdere kandidaten voor een 2e ploeg geven we
prioriteit aan de club die voor de zaterdagnamiddag de meeste aantal zwemmers
inschrijft.
o Er wordt een 4 x 50m wisselslag gezwommen.
o De eerste reeks dient om van 10 naar 7 ploegen te gaan (of in voorkomend geval van 9
of van 8 naar 7); er vallen dus 3 ploegen af (of 2, of 1). Reeks 2 dient om van 7 naar 5
ploegen te gaan en reeks 3 om van 5 naar 3 ploegen te gaan.
o In de laatste reeks wordt er gezwommen voor de podiumplaatsen.
o Indien er minder dan 8 ploegen ingeschreven zijn dan vervallen er logischerwijze
reeksen zodat bovenstaand schema verder gevolgd kan worden.
o Uitsluitingen hebben voorrang op laatst eindigen. Een uitgesloten ploeg valt dus als
eerste in die reeks af en daarna pas (indien nog nodig) de laatste ploeg(en).
o Er wordt gestart met de eerste reeks van de laagste leeftijdscategorie. Daarna volgt de
eerste reeks van de hoogste leeftijdscategorie en zo verder alternerend.
17. Alle geschillen in verband met dit reglement worden beslecht door het wedstrijdcomité.
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