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REGLEMENT AZSC NA-BJK RECORDJACHT. 
 
1) De wedstrijd staat open voor zwemmers geboren in 1998, 1999, 2000 en 2001, uitkomend voor een Belgische club. 

2) Inschrijving : 

a) Startkaarten : 
i) AZSC verzorgt de startkaarten aan 3  €/stuk  
ii) Aflossingsploegen kunnen zich kostenloos inschrijven  

b) AZSC behoudt het recht om bij een teveel aantal ingeschreven starten, inschrijvingen te weigeren.  
c) Bij weigering worden de clubs hiervan min. 1 week vooraf verwittigd. 
d) Clubs die beschikken over Topswim worden gevraagd om in te schrijven met Topswim.  
e) Alle clubs worden gevraagd om het begeleidend inschrijfformulier in te vullen en mee te sturen met de inschrijving. 
f) Enkel zwemmers waarvan de club het inschrijfformulier volledig hebben ingevuld, met vermelding van de 

websitepagina met hun provinciale records, hebben recht op geldprijzen voor provinciale records. Clubs van 
provincies zonder (geactualiseerde) websitepagina dienen zelf een door de provincie goedgekeurde 
geactualiseerde lijst te bezorgen, opdat hun zwemmers recht zouden hebben op geldprijzen voor provinciale 
records. 

3) Prijzen : 
a) Er worden geen medailles uitgereikt. 
b) Zwemmers die tijdens deze wedstrijd een provinciaal of nationaal record zwemmen, ontvangen een geldprijs : 

i) 25€ voor een provinciaal record 
ii) 100€ voor een nationaal en Vlaams record 
iii) Bij gelijke tijden zal de geldprijs verdeeld worden over de zwemmers die het nieuwe record delen. 
iv) De geldprijzen voor de individuele wedstrijden worden uitgereikt na de pauze volgend op de wedstrijd 
v) Winnende zwemmers moeten persoonlijk aanwezig zijn op de prijsuitreiking. De geldprijzen worden enkel 

persoonlijk uitgereikt. 
c) Aflosingsploegen die tijdens deze wedstrijd een nationaal record zwemmen, ontvangen een geldprijs: 

i) 100€ voor een nationaal en Vlaams record  
i) Bij gelijke tijden zal de geldprijs verdeeld worden over de clubs die het nieuwe record delen. 
ii) De geldprijzen voor de aflossingswedstrijden worden uitgereikt na de laatst gezwommen wedstrijd.  
iii) Winnende ploegen moeten persoonlijk & voltallig aanwezig zijn op de prijsuitreiking. De geldprijzen worden 

enkel persoonlijk uitgereikt. 

2) Alle wedstrijden worden gezwommen onder de reglementen van de VZF / KBZB.  

3) Voor alle wedstrijden is enkel de één-start regel van toepassing  


