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VOORPROGRAMMA          Live results op Swimrankings/Splash Me: Ja X Neen O  

  
voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: 11/07/2022 
 

Antw  O  Vl.Bra  X  Limb  O  O-Vl  O  W-Vl  O Goedgekeurd voor het VSB op  14/07/2022 

 

   door Ann De Wit 

Kamprechter: Naam: Wim Stevens   

                                     C.V.nr:  SCZ/10054/56 

 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.):            KAZS 

 

Starter: 

 

Datum wedstrijd :                  18/09/2022  
GEYSSENS, Luc -  KAZS/10136/52 
  

Zwembadgegevens 

Naam: Stedelijk zwembad 

Adres: Demervallei 8, 3200 Aarschot 

  

Jurysecretaris: Aantal banen: 8 
RICQUIER, Nico - KAZS/10165/67 

 
Lengte: 25m 

Tijdopname: Handmatig 1 klok 

 

Medische dienst: Redders 

Aanvraag dubbelzwemmen1:  JA  O     NEEN  O 

Baanbreedte (optioneel):        

1 toegelaten voor wedstrijden met ENKEL  800m – 1500m (alle 

categorieën)  en/of  400m vs (enkel  9-10-jarigen) op het programma. 

  

INSCHRIJVINGEN e-mailen naar:  

   Uiterste datum:             4/09/2022  
Naam:  Diederik Delen    

E-mail:  diederik.delen@gmail.com  

Tel / GSM 0495253643 Inschrijftijden van 1/01/2019 tot en met 4/09/2022  

WEDSTRIJDGEGEVENS 
 
Aard van de wedstrijd:     

Internationaal  O   

Nationaal  O  Beker O 

Op uitnodiging O   Wisselbeker X  

 
 

Aanvang inzwemmen:     13.00 uur  

Aanmelden officials bij kamprechter:     13.15 uur  

Aanvang wedstrijd:     14.00 uur 
  

Prijzen :  Zie wedstrijdreglement  X 

 3 Medailles 
X per leeftijdsjaar voor 9 en 10-jarigen 
O  per leeftijdsjaar 
O  per leeftijdscategorie 
O  over jaren / categorieën heen  
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NAAM VAN DE WEDSTRIJD :             Season Start Relay Cup 

  

    
  

Wed.Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 

1. series 4 x 50m vrije slag Heren 11 + 

2. series 4 x 100m vrije slag Dames 11 + 

3. series 4 x 50m vrije slag Jongens 9 - 10 

4. series 4 x 50m wisselslag Meisjes 9 - 10 

5. series 4 x 50m wisselslag Heren 11 + 

6. series 4 x 100m wisselslag Dames 11 + 

7. series 4 x 200m vrije slag Heren 11 + 

8. series 4 x 200m vrije slag Dames 11 + 

9. series 4 x 100m vrije slag Heren 11 + 

10. series 4 x 50m vrije slag Dames 11 + 

11. series 4 x 50m wisselslag Heren 11 + 

12. series 4 x 50m vrije slag Dames 11 + 

13. series 4 x 50m vrije slag Gemengd 9 - 10 

14. series 4 x 50m vrije slag Heren 11 + 

15. series 4 x 100m vrije slag Dames 11 + 

16. series 4 x 100m wisselslag Heren 11 + 

17. series 4 x 50m wisselslag Dames 11 + 

18. series 4 x 100m wisselslag Heren 11 + 

19. series 4 x 50m wisselslag Dames 11 + 

20. series 4 x 50m wisselslag Jongens 9 - 10 

21. series 4 x 50m vrije slag Meisjes 9 - 10 

22. series 4 x 100m vrije slag Heren 11 + 

23. series 4 x 100m wisselslag Dames 11 + 

24. series 4 x 50m wisselslag Gemengd 11 + 

 

De gemelde duur van een pauze is een richtlijn en kan aangepast worden ifv timing door de kamprechter. 

 
1 Gemengd is enkel toegelaten voor 9 en 10-jarigen. Een gemengde aflossingsploeg (ook bij de 9 en 10 jarigen) moet steeds 

2 zwemmers hebben van elk geslacht. 
 

 
 
  

Vrije tekst:  zie wedstrijdreglement 
 
Startgeld: € 8 per aflossing 



Season’s Start Relay Cup – wedstrijdreglement 

 

• Tijdens deze wedstrijd kunnen Vlaams-Brabantse clubs strijden voor de ‘wisselbeker aflossingen 

Vlaams-Brabant/Brussel’. Voor de nummers die meetellen voor deze wisselbeker kan elke club 

maximum 1 aflossingsploeg per nummer/ geslacht inschrijven : 

o Volgende nummers worden ingericht voor deze wisselbeker : 4*50m vrije slag, 4*100m 

vrije slag, 4*200m vrije slag, 4*50m wisselslag, 4*100m wisselslag, en dit telkens voor 

dames en voor heren 

o Deze 10 nummers worden in de ‘open’ formule gezwommen : d.i. alle 

competitiezwemmers zijn 11j of ouder 

o Per nummer worden de volgende punten toegekend :  

� 1ste plaats : 10ptn � 6de plaats : 5ptn 
� 2de plaats : 9ptn � 7de plaats : 4ptn 
� 3de plaats : 8ptn � 8ste plaats : 3ptn 
� 4de plaats : 7ptn � 9de plaats : 2ptn 
� 5de plaats : 6 pt � 10de plaats : 1pt 

o De ploeg die over de 10 nummers in totaal het meeste punten scoort, wint de 

wisselbeker 

o Bij gelijk aantal ptn over de 10 nummers wordt er een swim-off georganiseerd 

waarbij de clubs aantreden in een 4*50m vrije slag gemengd open 

o De wisselbeker wordt aan de organiserende club terugbezorgd 3 weken voor de 

volgende editie. 

 

• Naast deze 10 open aflossingen die meetellen voor de wisselbeker en waarvoor per club maar 

maximaal 1 ploeg mag ingeschreven worden, worden voor de andere deelnemende 

competitiezwemmers ook nog volgende nummers ingericht :  

o 4*50m vrije slag, 4*100m vrije slag, 4*50m wisselslag en 4*100m wisselslag in een open 

formule zowel bij de dames als bij de heren 

o 4*50m vrije slag en 4*50m wisselslag bij de 9-10jarigen, zowel bij de meisjes als bij de 

jongens. Voor de 9-10jarigen wordt ook een gemengde aflossing (2 meisjes – 2 jongens) 

4*50m vrije slag ingericht 

o 4*50m wisselslag gemengd waarbij :  

� Ploeg bestaat uit 2 jongens en 2 meisjes 

� elke leeftijdscategorie (11-12jarigen, 13-14jarigen, 15-16jarigen en 

17/17+jarigen) vertegenwoordigd is door 1 zwemmer. 

o voor deze aflossingsnummers is er geen maximaal aantal inschrijvingen per club 

 

• Het aantal starten per zwemmer is onbeperkt (weliswaar rekening houdende met de beperkingen 

voor de 9-/10-jarigen) 

 

• Voor de ploegen die tijdens deze wedstrijd een nieuw Vlaams-Brabants provinciaal record 

vestigen, voorziet de provincie in een financiele beloning van 60Euro per ploeg en per record. Dit 

bedrag geldt zowel voor een open record als voor een record per leeftijdscategorie (zie tabel op 

de website van de provincie) 

 

• Wanneer de wedstrijdduur dreigt overschreden te worden, zullen de laatste ingeschreven clubs 

geweigerd worden van de wedstrijdnummers die niet behoren tot die waarop de puntentelling 

voor de wisselbeker is gebaseerd. 

 



• Voor de wedstrijdnummers waaraan 9/10-jarigen deelnemen, voorziet de organiserende club 

medailles. 

 

• Voor alle andere nummers zijn er geen medailles voorzien. De organiserende club voorziet wel in 

een kleine attentie in natura. 

 

• Na het  reguliere wedstrijdgedeelte bestaat er ook mogelijkheid om - buiten competitie - deel te 

nemen aan een aflossingswedstrijd 4*50m vrije slag gemengd open voor niet-

competitiezwemmers (2 dames, 2 heren, allen 11 jaar of ouder). Voor iedereen die hiervan ooit 

droomde of nog niet droomde: 4 officials van een club, of 4 bestuurleden, of 2 mama’s en 2 

papa’s (is eens iets anders dan in de tribune zitten), of 4 trainers, of mama/papa met de kinderen,  

of  oma/opa met de kleinkinderen, kortom alle geinteresseerden ongeacht of ze aangesloten zijn 

bij een club, iedereen kan en iedereen mag.  De enige voorwaarde is dat de namen van deze 

deelnemers ten laatste 14 dagen op voorhand moeten doorgegeven worden aan de 

organiserende club. Op die manier kan tijdig de verzekering voor deze zwemmers in orde 

gemaakt worden. 


