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VOORPROGRAMMA LIVE results op ‘Swimrankings/SplashMe’: Ja O  Neen X  
 

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: 6/3/2022 
 
Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSW op  12/3/2022 & 15/3/2022 
 
Voorzitter : Naam :  door Freddy DE BRUYNE 
 C.V. nr :  
 E-mail:  
 
Kamprechter : Naam : Johan DE GEETER  
 C.V. nr: ISWIM/11000/64 
 E-mail: Johan.De.Geeter@skynet.be 
  

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.) : GOLD Swimming Team 
      
Starter : Naam : Tony HALSBERGHE Datum wedstrijd :    zondag 10 april 2022 
 C.V. nr. : GOLD/10058/65 

 Zwembadgegevens 
 Naam : LAGO Zwevegem 

   Adres: Bekaertstraat 9 
  8550 Zwevegem 
 

 Aantal banen:   8  
Jurysecretaris :  Naam :  Gaëlle HALSBERGHE Lengte : 25 m  
 C.V. nr. : GOLD/20025/94 Tijdopname A.E.I. 
 
 Naam :   Aanvraag dubbelzwemmen1 :  JA  O  /  NEEN  X 
 C.V. nr. :   Baanbreedte(optioneel) :NVT 

Medische dienst:    extra redder 1toegelaten voor wedstrijden met ENKEL  800m – 1500m (alle 

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

INSCHRIJVINGEN e-mailen naar:  
 Uiterste inschrijvingsdatum (max. 14 dagen vóór wedstrijddatum):   
 

Naam:  Thérésine LAEVENS 27/3/2022 om 14.00h  
E-mail:  sportsecretaris@goldswimmingteam.be    

Tel / GSM 0473/77 09 13 Inschrijftijden van 1/1/2019 tot en met 27/3/2022 

WEDSTRIJDGEGEVENS 
 
Aard van de wedstrijd:  Provinciaal X PK O Masters  O 

Internationaal O Beker  O 
Nationaal O Wisselbeker  O  
Op uitnodiging X  Provinciaal Criterium X 

 
Inzwemmen : van 13.00 tot 13.55 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers) 
Aanmelden officials bij kamprechter : 13.15 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang) 
Aanvang wedstrijd : 14.00 uur 
Inzwemmen finales : NVT  
Aanvang finales: NVT  

Max. aantal starten per zwemmer: zie Wedstrijdreglement   Onbeperkt: O   
  
Aantal reserves bij finales: NVT 
 
Prijzen : Zie het wedstrijdreglement  X 

 3 Medailles: 
O per leeftijdsjaar voor de 9- en 10-jarigen  
O per leeftijdsjaar  
O per leeftijdscategorie  
O over de jaren / categorieën heen 
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NAAM VAN DE WEDSTRIJD :  Finaledag Provinciaal Criterium “Henri Lecluyse” 2021-2022 

   

Wed. Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 
1. series 200 m wisselslag meisjes geboren in 2011 
2. series 200 m wisselslag jongens geboren in 2011 
3. series 200 m wisselslag meisjes geboren in 2010 
4. series 200 m wisselslag jongens geboren in 2010 
5. series 200 m wisselslag meisjes geboren in 2009 
6. series 200 m wisselslag jongens geboren in 2009 
7. series 200 m wisselslag meisjes geboren in 2008 
8. series 200 m wisselslag jongens geboren in 2008 
9. series 200 m wisselslag dames geboren in 2007 
10. series 200 m wisselslag heren geboren in 2007 
11. series 200 m wisselslag dames geboren in 2006 
12. series 200 m wisselslag heren geboren in 2006 
13. series 200 m wisselslag dames geboren in 2005 
14. series 200 m wisselslag heren geboren in 2005 
15. series 200 m wisselslag dames geboren vóór 2005 
16. series 200 m wisselslag heren geboren vóór 2005 
17. series 100 m wisselslag gemengd geboren in 2013 en 2012 

18. series 100 m wisselslag dames geboren in 2011-2010/2009-
2008/2007-2006/2005 en vroeger 

19. series 100 m wisselslag heren geboren in 2011-2010/2009-
2008/2007-2006/2005 en vroeger 

   PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE: 20‘ 
20. series   50 m vrije slag  jongens geboren in 2013 
21. series   50 m vrije slag  meisjes geboren in 2013 
22. series   50 m vrije slag  jongens geboren in 2012 
23. series   50 m vrije slag  meisjes geboren in 2012 
24. series   50 m vrije slag  jongens geboren in 2011 
25. series   50 m vrije slag  meisjes geboren in 2011 
26. series   50 m vrije slag  jongens geboren in 2010 
27. series   50 m vrije slag  meisjes geboren in 2010 
28. series   50 m vrije slag  jongens geboren in 2009 
29. series   50 m vrije slag  meisjes geboren in 2009 
30. series   50 m vrije slag  jongens geboren in 2008 
31. series   50 m vrije slag  meisjes geboren in 2008 
32. series   50 m vrije slag  heren geboren in 2007 
33. series   50 m vrije slag  dames geboren in 2007 
34. series   50 m vrije slag  heren geboren in 2006 
35. series   50 m vrije slag  dames geboren in 2006 
36. series   50 m vrije slag  heren geboren in 2005 
37. series   50 m vrije slag  dames geboren in 2005 
38. series   50 m vrije slag  heren geboren vóór 2005 
39. series   50 m vrije slag  dames geboren vóór 2005 
40. series 4 x 50 m vrije slag/aflos. gemengd geboren in 2013 en 2012 
41. series 4 x 50 m wisselslag/aflos. gemengd geboren in 2011 t.e.m. 2008 
42. series 4 x 50 m wisselslag/aflos. gemengd geboren vóór 2008 

De opgegeven duur van een pauze is indicatief en kan in functie van de timing aangepast worden 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. 
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Het programma zal een paar dagen vóór de wedstrijddatum verschijnen op volgende website: 

X  https://www.goldswimmingteam.be 
O  https://www.swimrankings.net 

 
 
VRIJE TEKST / WEDSTRIJDREGLEMENT: 

 
 Inschrijven met het SPLASH-Programma tegen uiterlijk 27/3/2022 om 14.00h via e-mail 

naar sportsecretaris@goldswimmingteam.be . Indien u geen bevestiging van de inschrijving 
ontvangt van de organiserende club, gelieve dan uiterlijk op 28 maart 2022 contact op te 
nemen met mevrouw Thérésine Laevens (0473/77 09 13). 

 
 De clubs worden er aan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en zwemsters, 

behalve de namen van hun trainers ook de namen en CV-nrs. van hun clubafgevaardigde en 
van hun officials moeten opgeven (het nodige aantal officials is functie van het door de club 
individueel ingeschreven aantal zwemmers en zwemsters op de ‘uiterste datum van 
inschrijving’ – zie ook Deel II, 3.1 van de ‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2017-2021 
– versie 9_2021’ : één official vanaf 3, twee officials vanaf 10, drie officials vanaf 20, vier 
officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40 ingeschreven zwemmers, ...). 

 
 De lijst met alle namen van de door de clubs opgegeven officials die effectief kunnen 

fungeren, zal door de secretaris/sportsecretaris van de organiserende club binnen de 2 dagen 
na de uiterste inschrijvingsdatum via mail worden overgemaakt aan de ‘kamprechter van 
dienst’ (de heer Johan De Geeter). Deze zal vervolgens een definitieve jury samenstellen en 
de lijst met de namen van deze jury uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de zwemmeeting via 
mail overmaken aan de secretaris/sportsecretaris van de organiserende club. Deze zal dan 
deze lijst onmiddellijk verder verspreiden naar de ingeschreven clubs en publiceren op de 
website van de club.  

 Aangeduide officials die uiteindelijk niet kunnen fungeren, dienen zelf in te staan voor 
vervanging. 

 
 Zoals vermeld in het ‘Wedstrijdreglement’ van het Provinciaal Criterium ‘Henri Lecluyse’ 

zullen de eerste 8 zwemmers/zwemsters per leeftijdsgroep in het individueel 
puntenklassement na afloop van de 5de wedstrijddag van zondag 20 maart te Diksmuide via 
hun club uitgenodigd worden om aan de finaledag deel te nemen, met ook een aanduiding 
van 4 reserves. Daarbij onderscheiden we volgende 10 leeftijdsgroepen: 
zwemmers/zwemsters geboren in 2013, geboren in 2012, geboren in 2011, geboren in 2010, 
geboren in 2009, geboren in 2008, geboren in 2007, geboren in 2006, geboren in 2005, 
geboren vóór 2005. 
De voor deze 10 leeftijdsgroepen geselecteerde zwemmers/zwemsters moeten deelnemen 
aan de ‘50 m vrije slag’ en, met uitzondering van de jongens en meisjes geboren in 2012 
en 2013, moeten alle geselecteerde zwemmers/zwemsters van de 8 andere leeftijdsgroepen 
ook deelnemen aan de ‘200 m wisselslag’. Voor deze 36 wedstrijdnummers, telkens met één 
reeks van max. 8 deelnemers, zijn telkens 3 medailles voorzien. 

 
 De jongens en meisjes geboren in 2013 en 2012 die deelnemen aan de ’50 m vrije slag’ 

(wedstrijdnummers 20, 21, 22 en 23) ontvangen allen een naturaprijs.  
De 16 x 8 deelnemers/deelneemsters aan de ‘200 m wisselslag’ ontvangen allen een geldprijs 
waarvan het bedrag varieert naargelang hun plaats in het 200 m wisselslagnummer waaraan 
ze hebben deelgenomen.  
De prijzen worden uitgereikt tijdens de officiële ceremonie die plaatsvindt na afloop van 
wedstrijdnummer 42 en ze moeten persoonlijk worden afgehaald (de zwemmer/zwemster 
moet tekenen voor ontvangst). Bij niet afhalen vloeien de prijzen terug naar het Regiocomité 
West-Vlaanderen. 
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Aan de eerste 3 clubs die in het algemeen clubklassement over de vijf wedstrijddagen de 
meeste punten hebben behaald wordt een beker overhandigd (groot, middelgroot, klein). 

 
 Er zijn 3 aflossingsnummers voorzien (wedstrijdnummers 40, 41 en 42) waaraan de voor de 

‘200 m wisselslag’ en de ‘50 m vrije slag’ geselecteerde zwemmers/zwemsters mogen 
deelnemen, aangevuld met niet-geselecteerde zwemmers/zwemsters. Hierbij mag er per 
club slechts één ploeg per leeftijdscategorie worden ingeschreven. 
Bij deze aflossingswedstrijden zijn er telkens 3 x 4 medailles voorzien (4 x goud, 4 x zilver en 
4 x brons) en dit per leeftijdscategorie (‘geboren in 2013 en 2012’ / ‘geboren in 2011 t.e.m. 
2008’ / ‘geboren vóór 2008’). Dus in het totaal 9 x 4 medailles. 

 
 Er zijn 3 wedstrijdnummers 100 m wisselslag voorzien (wedstrijdnummers 17, 18 en 19) 

waaraan UITSLUITEND zwemmers/zwemsters mogen deelnemen die niet deelnemen aan 
de ‘200 m wisselslag’ en/of de ‘50 m vrije slag’. 
Bij deze wedstrijdnummers worden telkens 3 medailles uitgereikt per leeftijdscategorie 
(jongens geboren in 2013 / meisjes geboren in 2013 / jongens geboren in 2012 / meisjes 
geboren in 2012 / dames geboren in 2011-2010 / dames geboren in 2009-2008 / dames 
geboren in 2007-2006 / dames geboren in 2005 en vroeger / heren geboren in 2011-2010 / 
heren geboren in 2009-2008 / heren geboren in 2007-2006 / heren geboren in 2005 en 
vroeger) - dus in het totaal 12 x 3 medailles. 

 
 Aan de deelnemende clubs wordt een inschrijvingsgeld van 3,00 EUR per individuele start 

en van 1,00 EUR per aflossingsploeg gevraagd. De betreffende totaalbedragen zullen nadien 
door de VZF rechtstreeks aan de deelnemende clubs worden gefactureerd. 

 


