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Sportreglementen Recreatieve Meetings Artistiek Zwemmen 
 
Binnen het Artistiek Zwemmen is er geen scheiding van geslachten. Met zwemmer wordt 
beide geslachten bedoeld. 
 
 

Art 1. Doel  
 
1. Recrea meetings zijn wedstrijden waaraan alle niet-competitieve zwemmers zodra ze de 

leeftijd van 8 jaar bereikt hebben op de dag van de wedstrijd, kunnen deelnemen.  
2. Ze worden georganiseerd voor startende en meer ervaren zwemmers voor wie competitie 

geen doel (meer) is 
 

Art 2. Reglementen 
 
1. Deze reglementen zijn van toepassing voor alle in Vlaanderen gezwommen recreatieve 

meetings. 
2. Het is alle clubs toegelaten meetings te organiseren mits een aanvraag aan de VZF 

Recreatieve Meeting bestaat uit: 
- Free Routine met verplichte elementen, zie art 11 : solo, duet, trio en team. 
- Free Routine Combination (FRC of combo). 

3. Fina reglementen zijn van toepassing, met uitzondering van art. SS 8-12 (figuren). 
Bij uitbreiding worden in recreatieve meetings trio’s toegestaan.  

 
Art 3. Indeling van de zwemmers in categorieën. 

 
 
1. Tijdens elke meeting wordt de optie geboden om in 5 leeftijdscategorieën te zwemmen: 

- 12&Under: 8 tem 12 jaar 
- 15&Under: 13 tem 15 jaar 
- Junioren: 15-18 jaar  
- Senioren: 19 jaar en ouder 
-     Masters: 25 jaar en ouder 

2. Voor duetten, trio’s, teams en combo’s zal de gemiddelde leeftijd berekend worden om te 
bepalen in welke leeftijdscategorie er gezwommen wordt.   

 
Art 4. Organisatie. 

 
1. De organisatie van de Recreatieve Meetings wordt door de VZF toegekend aan een zich 

kandidaat stellende club 
2. De wedstrijdsecretaris wordt aangesteld door de organiserende club en staat in voor de 

administratie en het secretariaat van de meeting.  
Het opstellen, afdrukken en/of verdelen van het programmaboekje gebeurt door de 
organiserende club/wedstrijdsecretaris.  

3. Een voorlopig programma met melding van adres van het zwembad en een uurregeling 
wordt door de organiserende club opgesteld in samenspraak met de wedstrijdsecretaris.  
Het wordt uiterlijk drie weken vóór de wedstrijd naar de secretaris van het VSCAZ 
verzonden. 

4. De VZF zet de inschrijvingsformulieren en andere gegevens (uiterlijke datum van 
inschrijving, programma) op haar website. 
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Art 5. Inschrijvingen 

 
1. Toegelaten deelnemers: 

- Deelnemers van VZF-clubs moeten aangesloten zijn als niet-vergunninghouder.  
- Ook clubs die niet aangesloten zijn bij de VZF kunnen deelnemen (deze moeten hun 

deelnemers zelf verzekeren) 
- Het ligt in de bevoegdheid van de VZF de inschrijvingen te controleren wanneer nodig 

geacht 
2. Inschrijvingen gebeuren volgens de richtlijnen die op de website van de VZF staan 

(sluitingsdatum inschrijvingen enz. )  
3. Het aantal inschrijvingen per club is beperkt voor solo, duet & trio.  

Elke club mag voor elke leeftijdscategorie 2 solo’s, 2 duetten en 2 trio’s inschrijven.  
De inschrijvingen voor teams en combo’s zijn onbeperkt voor elke leeftijdscategorie. 

4. Teams worden samengesteld met maximaal 8 zwemmers. Combo’s maximaal 10. 
5. Samenstelling van duetten, trio’s, teams en combo. 

- Voor duet kunnen 2 of  3 namen opgegeven worden bij de inschrijvingen. 
- Voor trio kunnen 3 of 4 namen opgegeven worden bij de inschrijvingen 
- Voor team kunnen 4 tem 10 namen opgegeven worden bij de inschrijvingen 
- Voor combo kunnen 4 tem 12 namen opgegeven worden bij de inschrijvingen 
- Een zwemmer mag maximaal voor 3 routines effectief ingezet worden tijdens de 

ganse meeting 
- De dag van de meeting moet op de verantwoordelijkenvergadering de juiste 

samenstelling van de routines meegedeeld worden. 
 

Art 6. Startgelden/deelnamekosten 
 

1. Er worden geen startgelden aangerekend.  
2. Kosten, gemaakt door de organisator (huur zwembad e.d.), worden achteraf aangerekend 

aan de deelnemende clubs pro rata het aantal deelnemers.  
3. Het is de organisator die deze kosten bijhoudt en afrekent met de deelnemende clubs. 
4. De gemaakte kosten moeten steeds gestaafd kunnen worden a.h.v. bewijsstukken 
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Art 7. Beoordelaars/medewerkers 
 

1. De beoordeling op de recreatieve meetings gebeurt door trainers met initiatordiploma of  
juryleden (niveau jury D Brevet). Afwijkingen hierop worden aangevraagd bij de VZF 

2. Iedere deelnemende club voorziet bij inschrijving minimum één beoordelaar per 8 
deelnemers +  minimum 1 medewerker per 8 deelnemers 

3. Bij de inschrijvingen moeten de namen van de medewerkers opgegeven worden. 
4. Tijdens de wedstrijd dienen de beoordelaars volledig in het wit te zijn (geen topjes, 

extreem korte rokken of shorts, blote buik shirts of T-shirts met een clublogo op). 
5. Clubs die geen beoordelaars/medewerkers beschikbaar hebben kunnen een beroep doen 

op mensen van andere clubs, maar moeten dit onderling zelf afstemmen. 
6. Wie effectief zal jureren en als medewerker wordt ingeschakeld wordt na de 

inschrijvingen aan de clubs meegedeeld. Afzeggen gebeurt ten laatste 7 kalenderdagen 
voor de wedstrijd, behalve bij onvoorziene omstandigheden.  

 
Art 8. Startvolgorde en forfaits 

 
1. De trekking van de startvolgorde voor de routines gebeurt na de sluiting van de 

inschrijvingen en na controle door de VZF. De volgorde wordt dan doorgestuurd naar de 
deelnemende clubs 

2. Forfaits: 
- Voor de meeting: Forfaits worden tijdens de vergadering van de clubafgevaardigden de 

dag zelf meegedeeld aan de hoofdscheidsrechter en wedstrijdsecretaris. 
- Tijdens de meeting: Forfaits tijdens de meeting worden enkel aanvaard op basis van 

medische redenen. Wie forfait geeft tijdens de meeting kan niet verder aan de meeting 
deelnemen. 

 
Art 9. Kledij en accessoires 

 
1. Toegestaan : 

- badpak uit één deel 
- badmuts of haarstuk zonder uitsteeksels 
- zwembril - neusknijpers 

2. Niet toegestaan: 
- bikini, badpak met mouwen of pijpen. 
- accessoires en juwelen 

 
Art 10. Tijdslimieten voor alle leeftijdscategorieën 

 
1. Er is geen minimum tijdslimiet.  
2. Maximum tijd mag met niet meer dan 15 seconden worden overschreden 

a. solo : 2 minuten 
b. duet & trio : 2 minuten 30 seconden 
c. team : 3 minuten 
d. combo : 3 minuten 30 seconden  

3. Boordwerk maximum 10 seconden. 
4. De tijdsregistratie gebeurt door secretariaatsmedewerkers, niet door de beoordelaars. Dit 

wordt nadien aangevuld op de beoordelingsformulieren 
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Art 11. Verplichte elementen solo, duet, trio en team voor alle leeftijdscategorieën 
 

1. Er worden geen punten gegeven maar beoordeeld met +/-. Het is de beoordelaar ook 
toegestaan, bij heel goede onderdelen ++ of +++ te zetten.  

2. De verplichte elementen moeten in volgorde en door alle zwemsters gelijktijdig 
uitgevoerd worden. Zie “beoordelingsformulier” voor de beschrijving en de volgorde van 
de verplichte elementen 

3. Alle overige delen van de choreografie zijn vrij. Opduwen (jumps, stacks, plateau), mirror 
actions, 2 x 4, 3 + 5, .... zijn toegestaan. 

4. Routines technische beoordeling: de opgelegde figuren worden beoordeeld op het feit of 
ze in volgorde én door alle teamleden gelijktijdig uitgevoerd worden en de figuren 
duidelijk herkenbaar zijn (= uitgevoerd volgens de gegeven omschrijving, zie 
beoordelingsformulier).  

a. Indien hieraan voldaan per element = +  
b. Indien niet hieraan voldaan = -  
c. Indien de figuur totaal niet mee opgenomen is in het team = NIET 

5. Routines artistieke beoordeling: Score + of - wordt gegeven per evaluatiecriterium 
 
Art 12. Combo voor alle leeftijdscategorieën 

 
1. De choreografie van de combo is volledig vrij, geen verplichte elementen. 
2. Verplichte onderdelen : 
 - minimum 2 delen met 1 of 2 zwemmers 
 - minimum 1 deel waaraan ALLE  zwemmers deelnemen 
 Een nieuw deel begint op dezelfde plaats in het zwembad waar het vorige deel stopt. 
6. Combo wordt beoordeeld o.b.v. het aanwezig zijn van deze verplichte onderdelen én 

artistiek. + / - wordt gegeven per evaluatiecriterium (zie beoordelingsformulier) 
 

Art 1. Titel/podia 
 
1. Er zullen geen podiumplaatsen, noch titels vermeld worden.  
2. Alle clubs krijgen hun beoordelingsformulieren om te bespreken met hun zwemsters.  
3. De organisator is vrij om voor iedereen eender welk aandenken te voorzien. 
 


