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REGLEMENT OOST-VLAAMSE RELAY CUP 
ZWEMMEN 2021-2022 (ORK) 

Algemene beschrijving 

Regelmatigheidscriterium van 5 wedstrijden, over 3 halve en 2 volledige dagen, waarin alle 

zwemnummers 1 of meerdere malen aan bod komen en waar een clubklassement wordt opgemaakt op 

basis van aflossingen.  

Na het verloop van het volledige criterium zullen de eerste 5 clubs een geldsom ontvangen. Op de 

laatste (wedstrijd)dag wordt er ook een Australian Run georganiseerd, waarbij een aparte prijsuitreiking 

geldt.  

Deelnemersveld 

Alle zwemmers aangesloten bij een Oost-Vlaamse club lid van de VZF. Zwemmers met een A-tijd (25m-

bad) op een welbepaald nummer, mogen aan desbetreffend wedstrijdnummer niet deelnemen. 

Wanneer een zwemmer de ‘A’ tijd zwemt na de officiële einddatum van de inschrijvingen, mag deze 

zwemmer(ster) nog deelnemen aan de wedstrijd(en) waarvoor hij/zij ingeschreven is. 

Deze regel is ook van toepassing op de aflossingen, A-zwemmers nemen niet deel aan de slag & afstand 

waarop ze een A-tijd hebben gehaald.  

(Vb.1: X heeft enkel een A-tijd op de 50m ss, dan mag X niet deelnemen aan de ss in de aflossing 4 x 

50WS, maar wel aan de rg, vl en vs.) 

(Vb.2: X heeft enkel een A-tijd op de 50m ss, dan mag X niet deelnemen aan de ss in de 4*50m WS 

aflossing, maar wel aan de 100m ss in de 4x100m WS aflossing) 

Programma 

1. Het programma bestaat uit individuele nummers, aflossingen en een australian run. 

2. Er is vooraf bepaald programma per dag. (zie einde document) 

3. Principe australian run: 

o In de ochtendsessie worden de reeksen van 50 vrij gezwommen. Hierbij worden de eerste 

8 jongens en meisjes in elke categorie (11j-12j / 13j-14j / 15j-16j / 17j-18j / +18j) 

weerhouden voor de Australian run in de namiddag. 

o In de namiddagsessie wordt er een finale ingericht wordt met de 8 snelste tijden per 

categorie, die 50m vrij slag zwemmen: 

- Na run 1 – 2 zwemmers vallen af, dus nog 6 zwemmers over 

- Na run 2 – 2 zwemmers vallen af, dus nog 4 zwemmers over 

- Na run 3 – 1 zwemmer valt af, dus nog 3 zwemmers over 

- Na run 4 – 1 zwemmer valt af, dus nog 2 zwemmers over 

- Run 5 – de zwemmer die eerst aankomt, is de winnaar. 

- Bij aankomst wordt er uit het water gekomen en onmiddellijk opnieuw gestart. (om 

de 2 minuten) 
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Klassementen, medailles en prijzen 

1. Individueel klassement 

o Voor de 9 en 10 jarigen is er voor elke wedstrijd een klassement per leeftijdsjaar 

o De klassering gebeurt per ouderdomscategorie jongens/meisjes,  

11j-12j / 13j-14j / 15j-16j / 17j-18j / +18j  

o Er worden medailles voorzien voor elke eerste 3 zwemmers in het klassement volgens 

bovenstaande categorieën. 

2. Aflossingen klassement 

o Er zijn geen medailles voor de aflossingen. 

o Categorie voor 4 x 50 en 4 x 100 

- 11j -13j jongens/meisjes/gemengd 

- 14j -16j jongens/meisjes/gemengd 

- 17 en ouder heren/dames/gemengd 

- Een gemengde ploeg bestaat uit 2 meisjes en 2 jongens van dezelfde 

leeftijdscategorie. 

o Categorie voor de 8 x 50 (geen officieel nummer – telt ook mee in het puntenklassement) 

- 11j-13j gemengd 

- 14j-16j gemengd 

- 17 en ouder gemengd 

- Een aflossingsploeg bestaat uit 4 meisjes en 4 jongens waarin minimaal 1 zwemmer 

of zwemster uit elke leeftijdscategorie deelneemt. De andere zwemmers/zwemster 

mogen uit een jongere categorie afkomstig zijn. 

o Er is een aandenken/uitreiking voor de eerste 3 zwemmers per categorie in de Australian 

Run tijdens de laatste wedstrijddag. 

3. Club klassement 

o Er kunnen punten verdiend worden bij deelname in de aflossing. Individuele wedstrijden 

en de australian run tellen niet mee voor het punten. De winners van de australian run 

krijgen een ander  

o Punten zullen worden toegekend aan elke eerste aflossingsploeg van elke club per 

categorie en per aflossing i.f.v. de plaats in het klassement   

o Puntenverdeling aflossingen: 100 punten voor de 1ste, 95 voor de 2de, 90 voor de 3de  enz. 

en dit voor elke aflossingswedstrijd. 

(Vb. 4 x 50 wissel gemengd 13j-14j 

Klassement: toegekende punten 

1° MEGA → 100 

2° DZO → 95 

3° FIRST → 90 

4° MEGA → 0 (enkel eerste ploeg in klassement krijgt punten) 

5° STW → 85 

6° FIRST → 0 (enkel eerste ploeg in klassement krijgt punten) 

7° FAST→ 80 

8° … 

Alle clubs die deelnemen krijgen punten.) 
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o Na het verloop van het volledige criterium zullen de eerste 5 clubs een geldsom ontvangen 

ten bedrage van: 

- 1ste plaats: €400 

- 2de plaats: €300 

- 3de plaats: €200 

- 4de plaats: €100 

- 5de plaats: € 50 

o Het voorlopige klassement met betrekking Relay Cup, zal na elke wedstrijd worden 

doorgestuurd door het RCOVL. 

o Op de laatste wedstrijddag wordt een definitief klassement opgemaakt en zullen de 5 

eerste clubs hun geldsom ontvangen. Men kan enkel aanspraak maken op de geldsom als 

men aan alle 5 de wedstrijden heeft deelgenomen en aanwezig is tijdens de prijsuitreiking. 

Startgelden en inschrijvingen 

1. Worden verstuurd naar opgegeven adres van organiserende club, met namen, 

vergunningsnummers (en eventuele tijden van deelnemende zwemmers.) 

2. Naam en vergunningsnummer van de afgevaardigde. 

3. Naam en vergunningsnummer van het voorgeschreven aantal officials volgens de reglementen 

van de VZF. 

4. Naam van de trainers 

5. Voor alle wedstrijden worden de reeksen samengesteld volgens de tijden van de deelnemers. 

6. Inschrijfgelden: 

o 4 euro/start individueel nummer 

o 6 euro/start aflossingen 

o Dit inschrijfgeld zal verrekend worden via de clubfactuur. 

Voor de inrichtende club 

1. Verstuurd de uitnodiging samen met het reglement naar alle clubs uit de provincie minimum 30 

dagen voor inschrijvingsdatum. 

2. Programma wordt opgesteld door RCOVL en uitgevoerd zoals voorzien. 

3. Verzamelt de inschrijvingen en maakt programma op 

4. Te vermelden in het programma: 

o aantal deelnemers per club 

o  aantal individuele starten per club 

o aantal officials en afgevaardigden per club + vergunningsnummer 

5. Het officieel voorprogramma wordt 1 maand voor de wedstrijd ter goedkeuring opsturen naar 

Mark Vandenbosch: markvandenbosch@telenet.be  

6. De inrichtende club zal voor de wedstrijd een programma sturen naar de kamprechter van 

dienst en naar Mark Vandenbosch: markvandenbosch@telenet.be  

7. Een programma en een uitslag wordt verstuurd naar het RCOVL via mail :  rcovl@zwemfed.be 

en matthias.loones97@gmail.com 

8. De toegangsprijs voor publiek is maximaal €5 per persoon voor een halve dag en €8 per persoon 

voor en volledige dag. 
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