
   
 

REGLEMENT MEMORIAL D. BEERNAERT 2022 

De Memorial Daniel Beernaert is een jaarlijkse wedstrijd op uitnodiging, waarbij de 

finales gezwommen worden in open leeftijdscategorieën voor dames en heren. 

De ”Memorial Daniel Beernaert” wordt gehouden op één namiddag. 

 

1. Elke club mag onbeperkt inschrijven. Bij overbezetting kan de inrichtende club 

schrappingen uitvoeren. Zwemmers die, op basis van inschrijvingen bepaald in 

punt 3., niet in aanmerking komen voor de finales, zullen eerst geschrapt worden. 

De clubs worden ten laatste één dag na de uiterste inschrijfdatum verwittigd. Om 

overbezetting tegen te gaan kan het aantal reeksen van de niet 50m wedstrijden 

beperkt worden. 

 

2. Er kan niet ingeschreven worden voor wedstrijd 21 en 22. 

 

3. Enkel zwemmers die inschrijven voor vier 50 meterwedstrijden komen in 

aanmerking voor de finale. 

 

4. 10 minuten vóór elke wedstrijd worden de zwemmers verzameld in de 

oproepkamer. 

 

5. De winnaar van de open finale wordt bepaald door het zwemmen van een 200m 

wisselslag. De acht finalisten worden bepaald aan de hand van de effectief 

gezwommen FINA-punten tijdens de reeksen van de 50m-nummers. Bij uitsluiting 

in een 50m wedstrijden komt de zwemmer niet meer in aanmerking voor de finale, 

ook al zou hij/zij voldoende punten verzameld hebben. 

 

6. Wanneer twee (of meer) zwemmers op de 8ste plaats een gelijk aantal punten 

hebben worden de gezwommen tijden samengeteld en gaat de snelste tijd door 

naar de finale. 

 

7. Een afmelding voor een finale dient ingediend te zijn aan het jurysecretariaat, 

maximaal 15 minuten na bekendmaking der finalisten. 

 

8. De inschrijfgelden bedragen €4 per start (uitgezonderd finales). 

 

9. Er worden geldprijzen voorzien voor de wie een podiumplaats haalt in de finale: 

• 1e plaats: €75 

• 2e plaats: €50 

• 3e plaats: €25 

Voor de wedstrijden van de 9-10 jarigen worden wel medailles of naturaprijs 

voorzien per categorie (meisjes/jongens) 



   
 

10. De prijzen worden uitgereikt op het erepodium en moeten door de zwemmers 

persoonlijk afgehaald worden tijdens de uitreiking. Niet afgehaalde prijzen blijven 

eigendom van de organiserende club. 

 

11. Het wedstrijdprogramma en -regelement kan jaarlijks door de inrichters 

gewijzigd worden. 

 

12. De organiserende club behoudt zich het recht voor om de uurregelingen en/of 

het reglement van de wedstrijd aan te passen indien de omstandigheden daarom 

vragen. 

 

13. Ieder geval niet voorzien in dit reglement, zal onderworpen worden aan de 

bevoegdheid van het bestuur van de inrichters, dat verantwoordelijk is voor de 

uitvoeringen en zal betwist worden volgens de reglementen van de FINA, KBZB 

en zwemfed. 


