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REGLEMENT WISSELCRITERIUM FRANK PEPERMANS. 
 
1) De wedstrijd staat open voor zwemmers geboren in 2003 en ouder. 

2) De zwemmers geboren in 2003 en 2002 : 
a) kunnen deelnemen aan één 200m wedstrijd of aan één of twee 100m wedstrijden.  
b) De eerste drie ontvangen een geldprijs : 

(1) In de 200m wedstrijd, krijgt : 1° 20€, 2° 15 €, 3° 10€ 
(2) In de 100m wedstrijden, krijgt : 1° 10€, 2° 7,5€, 3° 5€ 

c) Bij gelijke tijden voor een podiumplaats worden gelijke geldprijzen toegekend, en vervalt de volgende plaats. 
d) Prijsuitreiking gebeurt na de finale van de 11-12-jarigen. 
e) Inschrijvingsgeld: € 5 voor de 200m wedstrijd, 2,5€ per 100m wedstrijd. 
f) Winnende zwemmers moeten persoonlijk aanwezig zijn op de prijsuitreiking. De geldprijzen worden enkel 

persoonlijk uitgereikt. 

3) De zwemmers geboren in 2001 of ouder : 
a) Het criterium gaat door over 2 wedstrijden, 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 

namiddagwedstrijd. 
c) De finale is bepalend voor eindrangschikking. 
a) Elke deelnemer wordt verondersteld de vier stijlen zwemmen, t.t.z.: vlinderslag, rugslag, schoolslag en vrije slag.  
b) De vlinder, rug- en schoolslag worden gezwommen tijdens de ochtendwedstrijd, de vrije slag tijdens de 

namiddagwedstrijd.  
c) In de ochtendwedstrijd is elke deelnemer vrij in de keuze van afstand per stijl, bvb 50m vlinder, 100m rugslag, 

100m schoolslag 
d) De tijden per zwemstijl worden omgezet naar FINA-punten.  
e) Indien een zwemmer zich niet inschrijft voor een bepaalde slag, bekomt hij/zij voor die slag 0 FINA punten. De 

zwemmer blijft in aanmerking komen voor de totaalrangschikking. 
f) Indien een zwemmer wordt uitgesloten voor een proef (of forfait geeft) bekomt hij/zij 0 FINA Punten. De zwemmer 

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

(1) 11 – 12 jarigen : geboren in 2000 of 2001 
(2) 13 – 14 jarigen : geboren in 1998 of 1999 
(3) 15 – 16 jarigen : geboren in 1996 of 1997 
(4) + 17 jarigen : geboren in 1995 of vroeger 

h) De zes eersten per categorie in de totaalstand, gebaseerd op de som van de FINA-punten  voor de vier zwemstijlen, 
zwemmen de finale. 

i) De finale bestaat uit een 100m wisselslag wedstrijd. De eindrangschikking gebeurt op basis van de finalewedstrijd.  
j) Inschrijving van een zwemmer voor de 4 wedstrijden en eventuele finale : 16€. 
k) Elke nationale kampioen die minstens vergezeld gaat van 4 zwemmers van dezelfde club, krijgt een startpremie van 

40€.  
l) 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 4 wedstrijden. 
m) 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.  

n) De startpremie wordt uitgereikt tijdens de prijsuitreiking. De startpremies worden enkel persoonlijk uitgereikt. 
o) Het inschrijvingsgeld moet ook betaald worden voor de nationale kampioenen. 
p) Er zijn geen medailles voor de afzonderlijke wedstrijden.  
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q) Alle zes finalezwemmers ontvangen een geldprijs : 
(1) 11 – 12 jarigen : 1° 40€, 2° 20€, 3° 10€, 4° tem 6° 5€ 
(2) 13 – 14 jarigen : 1° 50€, 2° 25€, 3° 12,5€, 4° tem 6° 5€ 
(3) 15 – 16 jarigen : 1° 60€, 2° 30€, 3° 15€, 4° tem 6° 5€ 
(4) + 17 jarigen : 1° 70€, 2° 35€, 3° 17,5€, 4° tem 6° 5€ 

r) Bij gelijke tijden in de finale worden gelijke geldprijzen toegekend, en vervalt de volgende plaats. 
s) De prijsuitreiking vindt plaats voor de finale van de volgende leeftijdscategorie; voor de +17-jarigen voor de 2

de
 

pauze van de namiddagwedstrijd. 
t) Winnende zwemmers moeten persoonlijk aanwezig zijn op de prijsuitreiking. De geldprijzen worden enkel 

persoonlijk uitgereikt. 
 
2) Aflossing: 

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

(1) 11 - 12 - 13 jarigen : geboren in 2001, 2000 of 1999 
(2) 14 - 15 - 16 jarigen : geboren in 1998, 1997, 1996 of vroeger 
(3) + 17 jarigen : geboren in 1995 of vroeger 

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) Het is toegelaten dat een aflossingsploeg bestaat uit een of meerdere jongere zwemmers dan de leeftijdscategorie, 

waarvoor zij uitkomen.  
k) Elke zwemmer kan slechts starten in één enkele aflossingsploeg. 
l) 9-10 Jarigen kunnen niet ingeschreven worden voor de aflossingswedstrijden. 
m) Het is niet toegelaten zwemmers in de aflossingswedstrijd te laten starten die niet deelnamen aan de individuele 

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

(1) 11 - 12 - 13 jarigen : 1° 40€, 2° 32€, 3° 20€ 
(2) 14 - 15 – 16 jarigen : 1° 48€, 2° 32€, 3° 20€ 
(3) + 17 jarigen : 1° 60€, 2° 32€, 3° 20€ 

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

persoonlijk uitgereikt. 

3) 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 2 weken voor de wedstrijd. 

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

5) Met uitzondering van de wedstrijden voor 9-10jarigen, is voor alle wedstrijden enkel de één-start regel van toepassing 

6) Clubs die beschikken over Topswim worden gevraagd om in te schrijven met Topswim. Alle clubs worden gevraagd om 
het begeleidend inschrijfformulier in te vullen en mee te sturen met de inschrijving.   

         

 


