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Zomercriterium 2022 

Het zomercriterium is al jaren de afsluiter van het seizoen voor de competitiezwemmers die niet 
zwemmen op de Belgische kampioenschappen per categorie. 
 
Het zomercriterium 2022 zal gehouden worden van 15 t.e.m. 17 juli 2022 in het Olympisch 
Zwemcentrum Wezenberg te Antwerpen.  De organisatie is in handen van de zwemfed.   
 
We hopen alvast om heel wat zwemmers, coaches en toeschouwers te mogen ontvangen. 
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Deelname en programma 

Deelnamevoorwaarden 

 

• Aan het zomercriterium 2022 kunnen zwemmers deelnemen die in het bezit zijn van een 

competitievergunning bij een club die aangesloten is bij de zwemfed. 

• Zwemmers kunnen enkel inschrijven voor een wedstrijdnummer waarop hij/zij geen limiet heeft 

gezwommen voor het BK – Cat WE 1 en WE 2 voor 01/07/2022 (zowel in een 25m of 50m-bad). 

• Alle inschrijftijden moeten officieel gerealiseerde tijden zijn, controleerbaar op swimrankings, en 

gezwommen na 01 januari 2019. Tussentijden, worden niet aanvaard als inschrijftijden (behalve 

die van de eerste zwemmer van een aflossingsploeg). Inschrijvingen “zonder tijd” of foutieve (niet 

controleerbare) tijden worden dus niet aanvaard. 

Wedstrijdnummers 

 

Individueel 
 

Leeftijdscategorie Afstanden 

11-12 jarigen 100 vs – 100 ss – 100 rg – 100 vl – 200 ws – 400 vs 

13-14 jarigen 100 vs – 100 ss – 100 rg – 100 vl- 200 vs – 200 ss – 200 rg – 200 ws – 400 vs 

15+ jarigen 50 vs – 50 ss – 50 rg – 50 vl – 100 vs – 100 ss – 100 rg – 100 vl – 200 vs – 200 ss – 
200 rg – 200 ws 

 
Aflossingen 
 

Leeftijdscategorie Afstanden 

11-15+ jarigen 8 x 50 vs  

 
• De aflossingen 8 x 50 vs dames en 8 x 50 vs heren worden telkens buiten wedstrijd gezwommen. 

De damesploeg bestaat uit 2 meisjes uit de categorie 11-12 jaar, 2 meisjes uit de categorie 13-14 

jaar en 4 meisjes uit de categorie 15+.  

De herenploeg bestaat uit 2 jongens uit de categorie 11-12 jaar, 2 jongens uit de categorie 13-14 

jaar en 4 jongens uit de categorie 15+. 

• Er worden geen medailles uitgereikt voor de aflossingen. de ploeg die als eerste eindigt krijgt een 

naturaprijs. 

Beperkingen 

 
• Bij de 400m wedstrijden wordt het aantal reeksen beperkt tot maximum acht reeksen in de 

categorie 11- en 12-jarigen en acht reeksen in de 13- en 14-jarigen.  Deze reeksen zullen 

gelijkmatig verdeeld worden per leeftijdsjaar, op basis van de inschrijftijden.  Indien voor een 

leeftijdsjaar niet alle plaatsen bezet zijn worden ze aangevuld met zwemmers van het andere 

leeftijdsjaar. 

• Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 6 individuele nummers. 

• Voor de zwemmers, ingeschreven voor de 400m vrije slag, mag een bonuswedstrijd opgegeven 

worden (in TM aanvinken als B).  Na publicatie van de startlijsten zal de bonuswedstrijd geschrapt 
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worden voor de zwemmers die weerhouden werden voor de 400m vrije slag. De anderen 

zwemmen de bonuswedstrijd. 

Medailles 

 
• Voor elke wedstrijd worden er 3 medailles per leeftijdsjaar uitgereikt aan de 11-, 12-, 13-, 14-, 15- 

en 16-jarigen 

• Voor elke wedstrijd worden er 3 medailles uitgereikt aan de categorie 17+ 

Wedstrijdbepalingen 

Inschrijvingen en afmeldingen 

 
Inschrijvingen dienen, uitsluitend via mail, verstuurd te worden naar het e-mailadres: zc@zwemfed.be 
Dit dient uiterlijk op 01 juli 2022, vóór 12.00 uur te gebeuren. 
 

• Er mag ingeschreven worden met de absolute besttijd. 

• De inschrijvingen dienen te gebeuren met het programma teammanager (Splash) 

• De clubs dienen bij de inschrijving de naam en het CV-nummer van de afgevaardigde (kan en 

mag elke dag of tijdens elke dag wisselen), op te geven. (zie II. administratieve handleiding-6.2.) 

• Inschrijvingen die aan bovenstaande voorwaarden NIET voldoen, worden niet aangenomen 

 

Een week voor aanvang van de wedstrijd zullen de startlijsten op de site van de zwemfed gepubliceerd 

worden. 

 

Inschrijvingsgelden 

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt: 7€ (individueel en aflossing) 

Het verschuldigde totaalbedrag zal gefactureerd worden aan de club (clubfactuur).   

 

Oproepkamer 

 
Elke deelnemer dient zich uiterlijk 10 minuten voor de start in de oproepkamer te melden en daar te 
blijven tot er door de verantwoordelijke wordt aangegeven om zich naar het startplatform te begeven. 
Zich niet aanmelden in de oproepkamer kan uitsluiting tot gevolg hebben. 
 
De oproepkamer is uitsluitend toegankelijk voor de deelnemers die hier worden verwacht. Coaches 
kunnen zwemmers begeleiden tot aan de oproepkamer. Zodra de zwemmer zich heeft gemeld mag 
zij/hij niet langer worden begeleid door de coach of iemand anders, tenzij het een G-zwemmer betreft 
met uitzonderingscode ‘A’ (assistentie toegelaten). 
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Accreditaties 

 
Trainers en afgevaardigden zullen over een toegangsbewijs moeten beschikken om het zwembad te 
kunnen betreden. Dit toegangsbewijs kan op de wedstrijddag worden afgehaald bij de ingang van het 
zwembad.  
 
Aantal vrijkaarten trainers volgens ingeschreven aantal zwemmers per club :  

• 1 t/m 10 zwemmers : 1 vrijkaart trainer – 1 vrijkaart voor de afgevaardigde 

• 11 t/m 20 zwemmers : 2 vrijkaarten trainers – 1 vrijkaart voor de afgevaardigde 

• 21 t/m 30 zwemmers : 3 vrijkaarten trainers – 1 vrijkaart voor de afgevaardigde 

• 31 +t/m 40 zwemmers : 4 vrijkaarten trainers – 1 vrijkaart voor de afgevaardigde 

 

verder per schijf van 10 zwemmers (t/m 80 zwemmers) : 1 extra vrijkaart trainers 

Officials 

 

• Officials moeten in TeamManager per dag opgegeven worden: 
o 1 official vanaf drie zwemmers 
o 2 officials vanaf tien zwemmers 
o 3 officials vanaf twintig zwemmers 
o 4 officials vanaf dertig zwemmers 
o 5 officials vanaf veertig zwemmers  
o 6 officials vanaf vijftig zwemmers  
o 7 officials vanaf zestig zwemmers  
o 8 officials vanaf zeventig zwemmers  
o 9 officials vanaf tachtig zwemmers  
o 10 officials vanaf negentig zwemmers en meer 

• Van de officials waarvoor geen specifieke dag werd opgegeven, wordt aangenomen dat ze voor 

de 3 dagen kunnen fungeren. 

• De lijst met de aangeduide officials zal op de site van de zwemfed geplaatst worden. 

• De aangeduide officials dienen zich aan te melden in volledig witte kledij (witte broek of rok en 

polo of T-shirt zwemfed). 

 

Slotbepalingen 

Het Zomercriterium wordt gezwommen onder de reglementen van de FINA /KBZB/zwemfed  
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Programma Zomercriterium 
           

 Sessie 1     Sessie 2    

 Vrijdagvoormiddag 15 juli    Vrijdagnamiddag 15 juli  

 Opw: 7u15 - 8u15     Opw: 12u45 - 13u45   

 Aanvang wedstrijd: 8u30    Aanvang wedstrijd: 14u   

           

1 50m vrije slag Dames 15 +  10 50m vrije slag Heren 15 + 

2 400m vrije slag Jongens 13 - 14  11 400m vrije slag Meisjes 13 - 14 

3 100m vlinderslag Meisjes 11-12  12 100m vlinderslag Jongens 11-12 

4 200m wisselslag Heren 15 +  13 200m wisselslag Dames 15 + 

5 200m rugslag Meisjes 13 - 14  14 200m rugslag Jongens 13 - 14 

6 200m vrije slag Dames 15 +  15 200m vrije slag Heren 15 + 

7 400m vrije slag Jongens 11-12  16 400m vrije slag Meisjes 11-12 

8 100m vlinderslag Meisjes 13 - 14  17 100m vlinderslag Jongens 13 - 14 

9 100m vlinderslag Heren 15 +  18 100m vlinderslag Dames 15 + 
      19 8x50m vrije slag Dames 11-15+ 
           

 Sessie 3      Sessie 4    

 Zaterdagvoormiddag 16 juli    Zaterdagnamiddag 16 juli  

 Opw: 7u15 - 8u15     Opw: 12u45 - 13u45   

 Aanvang wedstrijd: 8u30    Aanvang wedstrijd: 14u   

20 200m schoolslag Meisjes 13 - 14  29 200m schoolslag Jongens 13 - 14 

21 50m rugslag Heren 15 +  30 50m rugslag Dames 15 + 

22 100m schoolslag Dames 15 +  31 100m schoolslag Heren 15 + 

23 200m schoolslag Heren 15 +  32 200m schoolslag Dames 15 + 

24 200m vrije slag Meisjes 13 - 14  33 200m vrije slag Jongens 13 - 14 

25 200m wisselslag Jongens 11-12  34 200m wisselslag Meisjes 11-12 

26 100m schoolslag Meisjes 11-12  35 100m schoolslag Jongens 11-12 

27 100m schoolslag Jongens 13 - 14  36 100m schoolslag Meisjes 13 - 14 

28 50m vlinderslag Dames 15 +  37 50m vlinderslag Heren 15 + 
      38 8x50m vrije slag Heren 11-15+ 
           

 Sessie 5     Sessie 6    

 Zondagvoormiddag 17 juli    Zondagnamiddag 17 juli  

 Opw: 7u15 - 8u15     Opw: 12u45 - 13u45   

 Aanvang wedstrijd: 8u30    Aanvang wedstrijd: 14u   

           

39 50m schoolslag Dames 15 +  48 50m schoolslag Heren 15 + 

40 100m vrije slag Jongens 13 - 14  49 100m vrije slag Meisjes 13 - 14 

41 100m vrije slag Meisjes 11-12  50 100m vrije slag Jongens 11-12 

42 100m rugslag Heren 15 +  51 100m rugslag Dames 15 + 

43 200m wisselslag Meisjes 13 - 14  52 200m wisselslag Jongens 13 - 14 

44 100m vrije slag Dames 15 +  53 100m vrije slag Heren 15 + 

45 100m rugslag Jongens 11-12  54 100m rugslag Meisjes 11-12 

46 200m rugslag Heren 15 +  55 200m rugslag Dames 15 + 

47 100m rugslag Meisjes 13 - 14  56 100m rugslag Jongens 13 - 14 
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