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Lastenboek organisatie VJK korte baan 

Organisatie 

De organisatie van de Vlaams Jeugdkampioenschappen korte baan wordt toegewezen aan een 
club die aan de voorwaarden voldoet (zie kandidatuurstelling). 

De juiste datum van de Vlaams Jeugdkampioenschappen wordt vastgelegd door de Vlaamse 
Zwemfederatie in samenspraak met de Vlaamse Sportcommissie Zwemmen (VSC). Deze 
kampioenschappen zullen jaarlijks georganiseerd worden in de maand november, telkens voor 
de Belgische Kampioenschappen korte baan. 

Kandidatuurstelling 

De kandidaat organisator dient een geschikte locatie/infrastructuur ter beschikking te hebben: 

• Voldoende plaats om alle actoren plaats te bieden. Dit kan in het zwembad of in 
 aanpalende (sport)lokalen. 

• Voldoende plaats voor het publiek.  

• Uitzwem mogelijkheden zijn een grote meerwaarde, maar niet verplicht. 

Toewijzing 

De definitieve toewijzing gebeurt door de Vlaamse Zwemfederatie. De zwemfed zal ook een 
personeelslid aanwijzen die kan dienen als eerste aanspreekpunt. 

Zwembad 

Het 25m zwembad moet gehomologeerd zijn en voldoen aan de eisen gesteld in het 
Sportreglement Zwemmen. 

De tijdopname gebeurt elektronisch, een oproepkamer is verplicht. 

De organisator zorgt voor: 

• De reservatie en de kosten voor de huur van het zwembad/de sportzaal. 

• De volledige opbouw en afbraak. 

• De nodige redders en medische steun. 

De zwemfed draagt de kosten voor de elektronische tijdsopname via TopTime. 

Jury 

Voor de Vlaamse Jeugdkampioenschappen wordt door de VSC een hoofdjury aangeduid, zijnde: 

• 1 voorzitter 

• 2 kamprechters 

• 2 starters 

• 2-4 zwemrechters 

• chief-tijdopnemer & chief-keerpuntrechter 

• 2 jurysecretarissen 

• 2 officials voor de oproepkamer 
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De deelnemende clubs dienen officials op te geven volgens de geldende normen van de 
zwemfed, waarna de Sportcommissie Zwemmen zal overgaan tot het samenstellen van een 
volledige jury. 
De geselecteerden officials zullen persoonlijk (via e-mail of post) door de zwemfed verwittigd 
worden van hun aanstelling. Met deze uitnodiging + hun officialboekje krijgen zij vrije doorgang 
aan de inkomhal van het zwembad gedurende het volledige weekend.  

Indien zij om één of andere reden niet kunnen fungeren, dan moeten zij zich laten vervangen 
door een official van hun club en moeten ze de uitnodiging aan de vervanger overhandigen. De 
Vlaamse Sportcommissie Zwemmen moet hiervan vooraf verwittigd worden. 

De voorkeur zal worden gegeven aan officials die een volledige dag kunnen fungeren. 

De organisator moet zorgen voor de nodige ruimte zodat de officials hun functie naar behoren 
kunnen uitvoeren. 

De organisator zorgt voor een vergaderlokaal voor de officials, waar zij ten laatste 45 minuten 
voor de aanvang van de eerste wedstrijd kunnen samenkomen. 

De organisator zorgt voor verantwoordelijken voor het rondbrengen van drank en 
versnaperingen aan de officials. 

De organisator voorziet gratis broodjes en drank voor de officials die een hele dag fungeren. 

Medailles/prijzen/trofeeën 

De zwemfed bestelt en levert de prijzen overeenkomstig het door hen opgestelde programma. 

Speaker 

De organisator zorgt voor een omroepinstallatie en voor een speaker. De speaker ontvangt alle 

nodige inlichtingen van de wedstrijdleiding en de organisatie. 

Deze speaker moet aanwezig zijn vanaf de start van het inzwemmen tot 30’ na het einde van de 

wedstrijd (minstens tot het einde van de medaille-uitreikingen). 

Podium 

De organisator zorgt voor een podium, goed zichtbaar voor iedereen en met voldoende ruimte 

voor het uitreiken van de prijzen. 

Aan de zwemmers die niet aanwezig waren tijdens de prijsuitreiking worden achteraf geen 

prijzen meer gegeven. 

Pers 

De organisator houdt de nodige plaatsen vrij voor de pers, zo dicht mogelijk in de buurt van de 

aankomst. Eén persoon moet de verbinding verzekeren tussen het wedstrijdsecretariaat en de 

perstafel. De pers moet eveneens, zonder enige vergoeding, kunnen gebruik maken van 

elektrische aansluitingen. De organisator bezorgt het programma en de resultaten aan de pers. 
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Geneeskundige dienst en verzekering 

De organisator zorgt voor een medische hulpdienst die ter plaatse moet zijn vanaf het 

inzwemmen tot en met de laatste prijsuitreiking waarbij de EHBO aan de start/aankomst zijde 

van het zwembad dient post te vatten. 

De organisator is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende redders volgens de 

normen opgelegd door de Vlaamse Sportcommissie Zwemmen. 

De organisator kan een namenlijst van medewerkers doorgeven aan de zwemfed 

(info@zwemfed.be), die deze op zijn beurt aan N.V. Arena bezorgt voor verzekering. 

Dopingcontrole 

De organisator zorgt voor een afzonderlijk lokaal in de nabijheid van de sanitaire installatie, om 
eventuele dopingcontrole(s) te kunnen laten uitvoeren en zorgt voor een verantwoordelijke die 
de dokter helpt bij het uitvoeren van zijn taak. 

Wedstrijd, programma’s en uitslagen 

De zwemfed zorgt voor het volledig wedstrijdprogramma en de inschrijvingsmodaliteiten i.s.m. 

de Vlaamse Sportcommissie Zwemmen. Het programma en de inschrijvingen worden verwerkt 

door de zwemfed. 

Na het afsluiten van de inschrijvingen en de opmaak van het programma bezorgt de zwemfed 

de volledige database aan de organisator. De organisator verbindt zich er toe de naam van de 

contactpersoon zo snel mogelijk mede te delen aan de Vlaamse Zwemfederatie. 

De organisator zorgt voor de ontvangst van de clubs en het overhandigen van de programma’s, 

forfaitlijsten en toegangsbewijzen (één omslag per dag) en voor een vlotte doorgang van 

zwemmers, trainers, afgevaardigden en officials. 

De organisator zorgt er voor dat er voldoende programma’s zijn voor officials, afgevaardigden 

clubs, genodigden en sponsors. Voor de toeschouwers dient er een beperkt aantal 

programma’s voorzien te worden. Daarnaast wordt het programma ook online raadpleegbaar 

gemaakt. 

De organisator zorgt voor de verwerking van de resultaten in SPLASH-MeetManager en staat in 

voor de opmaak van de uitslagen. 

Alle informatie van de Vlaamse Jeugdkampioenschappen korte baan komt (van voorprogramma 

tot uitslagen) op de website van de organisator (en/of de zwemfed) die de link naar de pagina 

doorgeeft aan de zwemfed. Deze informatie zal binnen de voorziene termijnen op voorhand 

online beschikbaar gesteld worden. 

Indien er een livestreaming van de wedstrijden voorzien wordt, draagt de Vlaamse Zwem-

federatie de kosten hiervoor. 
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Vrijkaarten en uitnodigingen 

Zowel de organisatoren als de zwemfed kunnen VIP’s en personen via vrijkaarten uitnodigen. 

De zwemfed geeft een VIP-namenlijst door aan de organisator die de uitnodigingen verstuurt. 

De organisator zorgt voor de opvang van de VIP's en voorziet in een drankje. 

De exclusieve sponsors van de zwemfed zijn momenteel: 

• N.V. All Sport (Speedo): op het vlak van zwembadkledij en -materiaal. 

• N.V. Arena Verzekeringen: op het vlak van verzekeringen. 

• Fine Designs - kledij en printing. 

Publiciteit en sponsoring 

Gelet op de overeenkomsten die de zwemfed heeft afgesloten moet de organisator rekening 

houden met de volgende bepalingen: 

• Exclusiviteit op publicitair vlak ten voordele van de zwemfed sponsors. 

• De organisator plaatst - of zal helpen bij het plaatsen van - het publiciteitsmateriaal van 
 de sponsors indien rechtstreeks door de sponsor op de locatie van het evenement 
 geleverd. 

• De organisator zorgt dat de sponsorlogo’s op de voorpagina staan van het programma en 
 ander publiciteitsmateriaal indien voorzien. De zwemfed zal de nodige publiciteit en 
 logo’s aanleveren van hun sponsors. 

De zwemfed voorziet het sponsormateriaal, indien niet ter beschikking van de organisator, voor 
het aankleden van het zwembad. 

• Rugslagvlaggen van Speedo. 

• Roll-ups, vlaggen,… van de Vlaamse Zwemfederatie. 

• Rugslag starting devices (indien compatibele startblokken). 

Financieel 

De zwemfed voorziet een financiële tussenkomst per dag. De organisator bezorgt de zwemfed 
facturen ter waarde van de financiële tussenkomst. 

De startgelden van de deelnemers worden bepaald door - en zijn ten voordele van - de 
zwemfed. 

De toegangsgelden van de bezoekers, verkoop van de programma’s en de cateringvoorwaarden 
worden bepaald door - en zijn ten gunste van - de organisator. 

Rapportering 

De organisatie geeft de volgende informatie ten laatste twee weken na het georganiseerde 

kampioenschap door aan de zwemfed: aantal bezoekers, financiële afrekening, lessons learned. 
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Lastenboek organisatie VJK korte baan 

De organisator aanvaardt de afspraken van het lastenboek en ondertekent daartoe voor 
akkoord. 

 

 
Datum: ……………………………………… 

 

Voor de organisator, 

 

Club(s): ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Naam zwembad: ..………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres zwembad: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam voorzitter: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening: ................................................................................................................................. 

 

Naam secretaris: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening: ................................................................................................................................. 
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