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VOORPROGRAMMA LIVE results op Swimrankings/Splash Me: JA O NEEN O 
voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag:       
 
Antw  O  Vl.Bra/Bru  O  Limb  O  O-Vl  O  W-Vl  O Goedgekeurd voor het VSB op        

 
Voorzitter: Naam:  door       

 C.V.nr:   - E-mail:       
 

Kamprechter 1: Naam:    
 C.V.nr:     - E-mail:       

 

Kamprechter 2: Naam:    
 C.V.nr:     - E-mail:       

 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.): KAZSC 

-BEERLINGS Alfons - AZSC/11057/55 

-CALLEWAERT Frank - BRABO/11060/64 

 

 

Datum wedstrijd : 6/1/19 

 Zwembadgegevens 

Naam: Antwerpen 

Adres: Wezenberg 

Jurysecretaris:  

-VANGHELUWE Maria - AZSC/21056/53 

-KOEVOETS Jane- AC/20095/50 

Aantal banen: 8 

 Lengte: 50m 

Tijdopname: Automatisch 

Medische dienst: Jürgen Moerbeek Aanvraag dubbelzwemmen1:  JA  O     NEEN  X 

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: 30/12/18 (max 1 week vóór wedstrijddatum) 
Naam:  Huylebroeck Amand   Voor wedstrijden van lange afstand (800m, 1500m en 400m vrij 9-10 jarigen 

E-mail:  wedstrijd@kazsc.be max. 2 weken vóór wedstrijddatum) 

Tel / GSM 0479209449 Inschrijftijden van 1/1/18 tot en met 30/12/18  

WEDSTRIJDGEGEVENS 
 
Aard van de wedstrijd:  Provinciale 2  Provinciaal O   PK O   Masters O 

Internationaal  O   

Nationaal  O  Beker O 

Op uitnodiging X   Wisselbeker O  

 
 
Aanvang inzwemmen: 7:30 - 8:25 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers) 
Aanmelden officials bij kamprechter: 7:45 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang) 
Aanvang wedstrijd: 8:30 uur 
Aanvang inzwemmen finales:       uur 
Aanvang finales:       uur  

Max. aantal starten per zwemmer: 3 Onbeperkt: O 

Aantal reserves bij finales: NVT  

Prijzen :  Zie wedstrijdreglement X 

 3 Medailles 
O  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 :   KAZSC Wisselsprintcriterium Frank Pepermans 2019 

 1 -  

    
  

Wed.Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 

1. series 50m rugslag Meisjes 11 - 12 / 13 - 14 

2. series 50m schoolslag Jongens 11 - 12 / 13 - 14 

3. series 50m vlinderslag Dames 15 - 16 / 17 + 

4. series 50m vrije slag Heren 15 - 16 

5. series 50m vrije slag Heren 17 + 

6. series 100m rugslag Meisjes 11 - 12 / 13 - 14 

7. series 100m schoolslag Jongens 11 - 12 / 13 - 14 

8. series 100m vlinderslag Dames 15 - 16 / 17 + 

9. series 100m vrije slag Heren 15 - 16 

10. series 100m vrije slag Heren 17 + 

11. series 50m schoolslag Meisjes 11 - 12 / 13 - 14 

12. series 50m vlinderslag Jongens 11 - 12 / 13 - 14 

13. series 50m vrije slag Dames 15 - 16 

14. series 50m vrije slag Dames 17 + 

15. series 50m rugslag Heren 15 - 16 / 17 + 

16. series 50m vlinderslag Alle 9 - 10 

 Pauze PAUZE  

17. series 100m schoolslag Meisjes 11 - 12 / 13 - 14 

18. series 100m vlinderslag Jongens 11 - 12 / 13 - 14 

19. series 100m vrije slag Dames 15 - 16 

20. series 100m vrije slag Dames 17 + 

21. series 100m rugslag Heren 15 - 16 / 17 + 

22. series 100m rugslag Alle 9 - 10 

23. series 50m vlinderslag Meisjes 11 - 12 / 13 - 14 

24. series 50m vrije slag Jongens 11 - 12 

25. series 50m vrije slag Jongens 13 - 14 

26. series 50m rugslag Dames 15 - 16 / 17 + 

27. series 50m schoolslag Heren 15 - 16 / 17 + 

28. series 50m rugslag Alle 9 - 10 

 Pauze MIDDAGPAUZE TOT INZWEMMEN NAMIDDAG  
 

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

 
Het programma zal verschijnen op volgende website:  
  O  http://WWW.KAZSC.BE 
  O  www.swimrankings.net 

 
 Vrije tekst:  Reglement in bijlage 
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VOORPROGRAMMA LIVE results op Swimrankings/Splash Me: JA O NEEN O 
voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag:       
 
Antw  O  Vl.Bra/Bru  O  Limb  O  O-Vl  O  W-Vl  O Goedgekeurd voor het VSB op        

 
Voorzitter: Naam:  door       

 C.V.nr:   - E-mail:       
 

Kamprechter 1: Naam:    
 C.V.nr:     - E-mail:       

 

Kamprechter 2: Naam:    
 C.V.nr:     - E-mail:       

 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.): KAZSC 

-BEERLINGS Alfons - AZSC/11057/55 

-CALLEWAERT Frank - BRABO/11060/64 

 

 

Datum wedstrijd : 6/1/19 

 Zwembadgegevens 

Naam: Antwerpen 

Adres: Wezenberg 

Jurysecretaris:  

-VANGHELUWE Maria - AZSC/21056/53 

-KOEVOETS Jane- AC/20095/50 

Aantal banen: 8 

 Lengte: 50m 

Tijdopname: Automatisch 

Medische dienst: Jürgen Moerbeek Aanvraag dubbelzwemmen1:  JA  O     NEEN  X 

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: 30/12/18 (max 1 week vóór wedstrijddatum) 
Naam:  Huylebroeck Amand   Voor wedstrijden van lange afstand (800m, 1500m en 400m vrij 9-10 jarigen 

E-mail:  wedstrijd@kazsc.be max. 2 weken vóór wedstrijddatum) 

Tel / GSM 0479209449 Inschrijftijden van 1/1/18 tot en met 30/12/18  

WEDSTRIJDGEGEVENS 
 
Aard van de wedstrijd:  Provinciale 2  Provinciaal O   PK O   Masters O 

Internationaal  O   

Nationaal  O  Beker O 

Op uitnodiging X   Wisselbeker O  

 
 
Aanvang inzwemmen: 12:45 - 13:25 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers) 
Aanmelden officials bij kamprechter: 13:00 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang) 
Aanvang wedstrijd: 13:30 uur 
Aanvang inzwemmen finales:       uur 
Aanvang finales:       uur  

Max. aantal starten per zwemmer: 3 Onbeperkt: O 

Aantal reserves bij finales: 2  

Prijzen :  Zie wedstrijdreglement O 

 3 Medailles 
O  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 :   KAZSC Wisselsprintcriterium Frank Pepermans 2019 

 2 -  

    
  

Wed.Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 

31. series 100m vlinderslag Meisjes 11 - 12 / 13 - 14 

32. series 100m vrije slag Jongens 11 - 12 

33. series 100m vrije slag Jongens 13 - 14 

34. series 100m rugslag Dames 15 - 16 / 17 + 

35. series 100m schoolslag Heren 15 - 16 / 17 + 

36F series 50m vrije slag Meisjes 11 - 12 

37F series 50m vrije slag Meisjes 13 - 14 

38F series 50m rugslag Jongens 11 - 12 / 13 - 14 

39F series 50m schoolslag Dames 15 - 16 / 17 + 

40F series 50m vlinderslag Heren 15 - 16 / 17 + 

41. series 50m schoolslag Alle 9 - 10 

42F series 100m vrije slag Meisjes 11 - 12 

43F series 100m vrije slag Meisjes 13 - 14 

44F series 100m rugslag Jongens 11 - 12 / 13 - 14 

45F series 100m schoolslag Dames 15 - 16 / 17 + 

46F series 100m vlinderslag Heren 15 - 16 / 17 + 

47. series 100m schoolslag Alle 9 - 10 

48NF series 50m vrije slag Meisjes 11 - 12 / 13 - 14 

49NF series 50m rugslag Jongens 11 - 12 / 13 - 14 

50NF series 50m schoolslag Dames 15 - 16 / 17 + 

51NF series 50m vlinderslag Heren 15 - 16 / 17 + 

52. series 50m vrije slag Alle 9 - 10 

53NF series 100m vrije slag Meisjes 11 - 12 / 13 - 14 

54NF series 100m rugslag Jongens 11 - 12 / 13 - 14 

55NF series 100m schoolslag Dames 15 - 16 / 17 + 

56NF series 100m vlinderslag Heren 15 - 16 / 17 + 

57. series 100m vrije slag Alle 9 - 10 

 Pauze PAUZE  

61. Finale 200m wisselslag Meisjes 11 - 12 

62. Finale 200m wisselslag Jongens 11 - 12 

63. Finale 200m wisselslag Meisjes 13 - 14 

64. Finale 200m wisselslag Jongens 13 - 14 

65. Finale 200m wisselslag Meisjes 15 - 16 

66. Finale 200m wisselslag Jongens 15 - 16 

67. Finale 200m wisselslag Dames 17 + 

68. Finale 200m wisselslag Heren 17 + 

 Pauze PRIJSUITREIKING 9-10 J 

71. series 4 x 50m wisselslag Gemengd 11 - 12 

72. series 4 x 50m wisselslag Gemengd 13 - 14 

73. series 4 x 50m wisselslag Gemengd 15 + 
 

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

 
Het programma zal verschijnen op volgende website:  
  O  http://WWW.KAZSC.BE 
  O  www.swimrankings.net 

 
  
Vrije tekst:  Reglement in bijlage 
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REGLEMENT WISSELCRITERIUM FRANK PEPERMANS 2018 

 
1) De wedstrijd staat open voor zwemmers geboren in 2010  of vroeger. 
2) Voor de zwemmers geboren in 2010 of  2009, geldt : 

a) Het criterium gaat door over 2 wedstrijden/sessies, dewelke gezwommen worden op dezelfde dag, één tijdens de 
voormiddag, de ander tijdens de namiddag. 

b) Elke deelnemer wordt verondersteld drie stijlen te zwemmen, t.t.z.: rugslag, schoolslag en vrije slag. Elke 
deelnemer kan ook ingeschreven worden voor de 50m vlinderslag. Dit nummer wordt echter niet mee opgenomen 
in de totaalrangschikking. 

c) Elke deelnemer  is vrij in de keuze van afstand per stijl, bvb 100m vrije slag, 50m rugslag en 100m schoolslag.  
d) Elke deelnemer kan slechts deelnemen aan één afstand in elke stijl, hetzij 50m, hetzij 100m. 
e) De tijden per zwemstijl worden omgezet naar FINA-punten.  
f) De totaalrangschikking houdt rekening met het aantal ingeschreven wedstrijden. Deelnemers die deelnemen aan 3 

wedstrijden komen bovenaan, deelnemers aan 1 wedstrijd onderaan. 
g) Indien een zwemmer wordt uitgesloten (of forfait geeft) voor een proef bekomt hij/zij 0 FINA Punten. De zwemmer 

blijft in aanmerking komen voor de totaalrangschikking. 
h) De totaalrangschikking wordt opgemaakt per volgende leeftijdscategorie : 9-10 jarigen : geboren in 2010 of  2009 
i) De acht eersten per categorie in de totaalstand, gebaseerd op de som van de FINA-punten  voor de drie 

zwemstijlen, ontvangen een geldprijs : 1° 30€, 2° 15 €, 3° 7,5€, 4° tem 8° 5€ 
j) Inschrijving van een zwemmer voor 1 tot 4 wedstrijden: 25€. 
k) Bij gelijke punten worden gelijke geldprijzen toegekend, en vervalt de volgende plaats. 
l) De prijsuitreiking vindt plaats voor de aflossingen. 
m) Winnende zwemmers moeten persoonlijk aanwezig zijn op de prijsuitreiking. De geldprijzen worden enkel 

persoonlijk uitgereikt. 
3) Voor de zwemmers geboren in 2008 of vroeger, geldt : 

a) Het criterium gaat door over 2 wedstrijden/sessies, dewelke gezwommen worden op dezelfde dag, één tijdens de 
voormiddag, de ander tijdens de namiddag. 

b) Alle deelnemers kunnen zich plaatsen voor de finalewedstrijd die gezwommen wordt tijdens de namiddag-
wedstrijd. 

c) De finale is bepalend voor eindrangschikking. 
d) Elke deelnemer wordt verondersteld de vier stijlen te zwemmen, t.t.z.: vlinderslag, rugslag, schoolslag en vrije slag.  
e) Elke deelnemer is vrij in de keuze van afstand per stijl, bvb 50m vlinder, 100m vrije slag, 50m rugslag en 100m 

schoolslag.  
f) Elke deelnemer kan slechts deelnemen aan één afstand in elke stijl, hetzij 50m, hetzij 100m. 
g) De tijden per zwemstijl worden omgezet naar FINA-punten.  
h) De totaalrangschikking houdt rekening met het aantal ingeschreven wedstrijden. Deelnemers die deelnemen aan 4 

wedstrijden komen bovenaan, deelnemers aan 1 wedstrijd onderaan. 
i) Indien een zwemmer wordt uitgesloten (of forfait geeft) voor een proef bekomt hij/zij 0 FINA Punten. De zwemmer 

blijft in aanmerking komen voor de totaalrangschikking. 
j) De totaalrangschikking wordt opgemaakt per volgende leeftijdscategorieën : 

(1) 11 – 12 jarigen : geboren in 2008 of 2007 
(2) 13 – 14 jarigen : geboren in 2006 of 2005 
(3) 15 – 16 jarigen : geboren in 2004 of 2003 
(4) + 17 jarigen : geboren in 2002 of vroeger 

k) Zwemmers die wensen in aanmerking te komen om de finale te zwemmen, moeten voor hun 4de wedstrijd worden 
ingeschreven in wedstrijden 36F tem 40F of 42F tem 46F. Zwemmers die geen finale wensen te zwemmen, moeten 
voor hun 4de wedstrijd worden ingeschreven in wedstrijden 48NF tem 51NF of 53NF tem 56NF. 

l) Tot wedstrijden 36F tem 40F of 42F tem 46F worden max 24 zwemmers toegelaten per leeftijdscategorie en 
geslacht : de 8 voor deze wedstrijden ingeschreven zwemmers met de snelste inschrijftijd op de 50m vrije slag, en 
de 16 voor deze wedstrijden ingeschreven zwemmers met de snelste inschrijftijd op de 100m vrije slag. 
Tussentijden worden als inschrijftijd niet aanvaard. (zie Sportreglementen II.8) 

m) De voor deze wedstrijden 36F tem 40F of 42F tem 46F ingeschreven zwemmers met tragere tijden dan de 8 snelste 
op 50m en de 16 snelste op de 100m vrije slag zullen door de organisatie geschrapt worden uit deze wedstrijden 
36F tem 40F of 42F tem 46F, en automatisch ingeschreven voor de overeenkomstige wedstrijd  binnen wedstrijden 
48NF tem 51NF of 53NF tem 56NF. Zij kunnen niet in aanmerking komen om de finale te zwemmen. 

n) De acht eerste zwemmers die op deze manier voor de finale in aanmerking komen, per categorie in de totaalstand, 
gebaseerd op de som van de FINA-punten  voor de vier zwemstijlen, zwemmen de finale. 

o) Bij een gelijke stand na de vier zwemstijlen, zullen de punten behaald in de vrije slag de plaatsen vastleggen in de 
totaalstand, en indien nodig deze in de schoolslag, rugslag en vlinderslag in deze volgorde. 

p) De  finale bestaat uit een 200m wisselslag wedstrijd.  
q) Inschrijving van een zwemmer voor 1 tot 4 wedstrijden en eventuele finale : 25€. 

http://www.kazsc.be/
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r) Elke nationale kampioen die minstens vergezeld gaat van 4 zwemmers van dezelfde club, krijgt een startpremie van 
40€.  

s) De nationale kampioen ontvangt deze startpremie enkel indien bij inschrijving naam, reeks en discipline van de titel 
vermeld wordt, en indien hij/zij ingeschreven is voor alle  4 wedstrijden van het criterium. 

t) Wanneer een club meerdere nationale kampioenen inschrijft en het aantal niet-kampioenen lager ligt dan het 
viervoud van het aantal ingeschreven nationale kampioenen, bedraagt de startpremie per kampioen het tienvoud 
van de verhouding van het werkelijk aantal ingeschreven niet-kampioenen per club tot  het aantal nationale 
kampioenen per club.  

u) De startpremie wordt uitgereikt tijdens de pauze die voorafgaat aan de aflossingen. De startpremies worden enkel 
persoonlijk uitgereikt. 

v) De startpremie wordt enkel uitgereikt indien de nationale kampioen geen forfait geeft voor de finale. 
w) Het inschrijvingsgeld moet ook betaald worden voor de nationale kampioenen. 
x) Er zijn geen medailles voor de afzonderlijke wedstrijden.  
y) De eerste acht finalezwemmers ontvangen een geldprijs vlg de eindrangschikking van de finale  wedstrijd: 

(1) 11 – 12 jarigen : 1° 40€, 2° 20€, 3° 10€, 4° tem 8° 5€ 
(2) 13 – 14 jarigen : 1° 50€, 2° 25€, 3° 12,5€, 4° tem 8° 5€ 
(3) 15 – 16 jarigen : 1° 60€, 2° 30€, 3° 15€, 4° tem 8° 5€ 
(4) + 17 jarigen : 1° 70€, 2° 35€, 3° 17,5€, 4° tem 8° 5€ 

z) Bij gelijke tijden in de finale worden gelijke geldprijzen toegekend, en vervalt de volgende plaats. 
aa) De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de laatste aflossingswedstrijd. 
bb) Winnende zwemmers moeten persoonlijk aanwezig zijn op de prijsuitreiking. De geldprijzen worden enkel 

persoonlijk uitgereikt. 
4) Aflossing: 

a) Inschrijving voor de aflossing is gratis. 
b) De aflossing wordt gezwommen in 3 wedstrijden, één per volgende leeftijdscategorie : 

(1) 11 - 12 jarigen 
(2) 13 - 14 jarigen 
(3) +15 jarigen 

c) Elke aflossingsploeg bestaat uit 2 dames en 2 heren. 
d) Zij zwemmen een 4 x 50m wissel.  
e) Onder alle aflossingsploegen die geen podia haalden, maar wel de wedstrijd correct beëindigden, wordt er een 

geldprijs van 40€ verloot. 
f) De aflossingsploeg zwemt in willekeurige volgorde: dame/heer/dame/heer of heer/dame/heer/dame of 

2xheer/2xdame of  2xdame/2xheer 
g) Inschrijving voor de aflossingen mag tot 12u. 
h) Inschrijvingen de dag van de wedstrijd worden enkel aanvaard mits vermelding van alle namen en licentienummers 

van de deelnemende zwemmers.  
i) Inschrijvingen de dag van de wedstrijd kunnen enkel zonder inschrijftijd. 
j) Elke zwemmer kan slechts starten in één enkele aflossingsploeg. 
k) 9-10 Jarigen kunnen niet ingeschreven worden voor de aflossingswedstrijden. 
l) Het is niet toegelaten zwemmers in de aflossingswedstrijd te laten starten die niet deelnamen aan de individuele 

wedstrijd. 
m) De 3 eerste ploegen van elke wedstrijd ontvangen een geldprijs :  

(1) 11 - 12 jarigen : 1° 40€, 2° 32€, 3° 20€ 
(2) 13 - 14 jarigen : 1° 48€, 2° 32€, 3° 20€ 
(3) + 15 jarigen : 1° 60€, 2° 32€, 3° 20€ 

n) Bij gelijke tijden voor een podiumplaats worden gelijke geldprijzen toegekend, en vervalt de volgende plaats. 
o) Winnende ploegen moeten persoonlijk & voltallig aanwezig zijn op de prijsuitreiking. De geldprijzen worden enkel 

persoonlijk uitgereikt. 
5) AZSC behoudt zich het recht deelnemers te weigeren bij een teveel aan inschrijvingen. Indien er een teveel aan 

inschrijvingen is, zullen de geweigerde deelnemers hiervan verwittigd worden, ten laatste 5 dagen voor de wedstrijd. 
6) Alle wedstrijden worden gezwommen onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF.  

 

http://www.kazsc.be/

