Inschrijvingsmodaliteiten
Vlaamse Jeugd Kampioenschappen lange afstand 2019

1. De Vlaamse Jeugdkampioenschappen (VJK) lange afstand zullen plaatsvinden, behalve in geval
van overmacht, tijdens de Flanders Swimming Cup in januari.
2. Aan het VJK lange afstand kunnen enkel zwemmers deelnemen die in het bezit zijn van een
competitievergunning bij een club, aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie.
3. De VJK lange afstand staat open voor volgende leeftijdscategorieën: 12- 13- 14-jarigen, zowel bij
de jongens als bij de meisjes.
4. Op het programma van de VJK lange afstand worden, zowel voor de jongens als de meisjes,
volgende afstanden en nummers gezwommen:
12-jarigen
vrije slag: 800m

13- 14-jarigen
vrije slag: 800m (meisjes)
vrije slag: 1500m (jongens)

De inschrijvingen worden beperkt tot maximaal 2 reeksen per leeftijdsjaar.
(16 snelste inschrijftijden)
5. De zwemmers dienen ingeschreven te worden met een reëel gezwommen tijd, tussentijden
worden niet aanvaard als inschrijftijden. Enkel de inschrijftijden, gerealiseerd in de periode vanaf
1 januari van het voorgaand jaar tot en met de uiterste inschrijfdatum (zie onder) worden
aanvaard.
6. De zwemmers dienen ingeschreven te worden met hun absolute besttijd.
Als bij de wedstrijden voor een leeftijdsjaar niet alle plaatsen bezet zijn, worden ze aangevuld
met zwemmers van het andere leeftijdsjaar.
7. Enkel de zwemmers met de Belgische nationaliteit en vergunning bij de VZF kunnen Vlaams
Kampioen worden. De podiumplaatsen zijn voorbehouden voor zwemmers met de Belgische
nationaliteit. Een zwemmer met een buitenlandse nationaliteit, die binnen de eerste drie eindigt,
ontvangt wel de medaille volgens de plaats die hij/zij gezwommen heeft.
8. Zwemmers met een dubbele nationaliteit, dienen in het bezit te zijn van hun Belgische
identiteitskaart en dienen deze, vóór aanvang van de wedstrijden, ter controle voor te leggen
aan het jurysecretariaat.
9. Voor de podiumplaatsen zijn er drie medailles voorzien per leeftijdsjaar.
10. De huldiging van de podiumceremonies gebeurt volgens een vooropgesteld schema, dat op het
programma zal worden weergegeven. De zwemmers dienen hun medaille persoonlijk te komen
afhalen tijdens de medaille uitreiking. Niet afgehaalde medailles blijven eigendom van de
organisatie.
11. De inschrijvingen dienen te gebeuren via het programma SPLASH en dienen vergezeld te worden
van volgende gegevens:
Vlaamse Zwemfederatie vzw
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke
+32 (0)9 220 53 87

•
•
•

Inschrijvingslijst met datum en plaats waar tijd gezwommen werd (Overzicht op namen)
Nominatieve namenlijst (Namenlijst)
Lenex file

Datum van uiterste inschrijving: 04/01/2019 voor 09u00.
Inschrijvingen: pascale.verbauwen@zwemfed.be.
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