VOORPROGRAMMA

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

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF

Datum aanvraag:

Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X

Goedgekeurd voor het VSB op

Voorzitter :

Naam :
C.V. nr :

door

Kamprechter :

Naam : Daniel UYTTERSPROT
C.V. nr: VZV/11012/65
E-mail: uyttersprot.danny@skynet.be

20/12/2018
1/1/2019

Freddy DE BRUYNE

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Organisator (club afk.) : Veurnse Zwemvereniging (VZV)

Starter :

Datum wedstrijd :

Naam : Jan BARTHOLOMEUS
C.V. nr. : VZV/11000/55

zondag 28 april 2019

Zwembadgegevens:
Naam : Stedelijk Zwembad
Adres: Sint-Denisplaats 15
8630 Veurne

Jurysecretaris :

Medische dienst:

Naam : Marc VANHOUCKE
C.V. nr. : VZV/10035/52

Aantal banen
Lengte :
Tijdopname

6
25 m
Handmatig, 1 of 3 klokken

Naam :
C.V. nr. :

Aanvraag dubbelzwemmen1 : JA O / NEEN X
Baanbreedte(optioneel) :NVT

Verpleegkundige

1

toegelaten voor wedstrijden met ENKEL 800m – 1500m (alle

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

INSCHRIJVINGEN
Naam:

e-mailen naar:
Uiterste datum:
voor inschrijven (max. 1 week vóór wedstrijddatum): 21/4/2019 om 14.00h

Alain GHYSELBRECHT

voor inschrijven LA2 (max. 2 weken vóór wedstrijddatum): NVT
E-mail:

alain.ghyselbrecht@telenet.be

Tel / GSM

058/516281

2

: Lange Afstand (800 m/1500 m en 400 m vrije slag voor 9- & 10-jarigen)

0475/428397

Inschrijftijden van 1/1/2018 tot en met 21/4/2019

WEDSTRIJDGEGEVENS
Aard van de wedstrijd: Provinciaal
Internationaal
O
Nationaal
O
Op uitnodiging
X
Inzwemmen :
Aanmelden officials bij kamprechter :
Aanvang wedstrijd :
Inzwemmen finales :
Aanvang finales:
Max. aantal starten per zwemmer :

X

PK

O
Masters O
Interclubtornooi X
Goedgekeurd Interclubreglement toegevoegd X

van 13.00 tot 13.50 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers)
13.15 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang)
14.00 uur

Onbeperkt: X (uitgezonderd voor de 9- en 10-jarigen)

Aantal reserves bij finales: NVT
Prijzen :

Zie ook het wedstrijdreglement X
3 Medailles:
X per leeftijdsjaar voor de 9- en 10-jarigen (afzonderlijke medailles voor jongens en meisjes)
O per leeftijdsjaar
X per leeftijdscategorie
O over de jaren / categorieën heen
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Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Tel. 09/220.53.87 info@zwemfed.be

NAAM VAN DE WEDSTRIJD : 5de Dag Provinciaal Criterium “Henri Lecluyse” 2019
Wed. Nr.

Soort

Afstand

Stijl

Geslacht1

Leeftijden

1.

series

200 m

vlinderslag

meisjes

11 / 12 / 13 / 14

2.

series

200 m

vlinderslag

jongens

11 / 12 / 13 / 14

3.

series

200 m

schoolslag

gemengd

9 / 10

4.

series

100 m

wisselslag

dames

15 / 16 / 17 en ouder

5.

series

100 m

wisselslag

heren

15 / 16 / 17 en ouder

6.

series

50 m

rugslag

meisjes

11 / 12 / 13 / 14

7.

series

50 m

rugslag

jongens

11 / 12 / 13 / 14

PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE: 20‘
8.

series

50 m

rugslag

dames

15 / 16 / 17 en ouder

9.

series

50 m

rugslag

heren

15 / 16 / 17 en ouder

10.

series

100 m

wisselslag

meisjes

11 / 12 / 13 / 14

11.

series

100 m

wisselslag

jongens

11 / 12 / 13 / 14

12.

series

100 m

rugslag

gemengd

9 / 10

13.

series

200 m

vlinderslag

dames

15 / 16 / 17 en ouder

14.

series

200 m

vlinderslag

heren

15 / 16 / 17 en ouder

15.

series

4 x 100 m

afl. vrije slag

gemengd

OPEN (11 en ouder)

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.

Het programma zal een paar dagen vóór de wedstrijddatum verschijnen op volgende website:
X https://www.vzv.be
O https://www.swimrankings.net

VRIJE TEKST / WEDSTRIJDREGLEMENT:
 Inschrijven met het SPLASH-Programma via e-mail naar alain.ghyselbrecht@telenet.be . Indien
u geen bevestiging van de inschrijving ontvangt van de organiserende club, gelieve dan contact
op te nemen met de heer Alain Ghyselbrecht vóór de laatste dag van de inschrijvingsperiode.
 De clubs worden er aan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en zwemsters
ook de naam van hun clubafgevaardigde en de namen en de CV-nrs. van hun officials moeten
opgeven (het nodige aantal officials is functie van het aantal door de club ingeschreven
zwemmers en zwemsters op de ‘uiterste datum van inschrijving’ – zie ook Deel II, 3.1 van de
‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2017-2021 – versie 21/9/2017’ : één official vanaf 3,
twee officials vanaf 10, drie officials vanaf 20, vier officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40
ingeschreven zwemmers, ...).
 Maximum toegelaten wedstrijden per sessie/dagdeel voor de 9- en 10-jarigen:
o voor de 9-jarigen : maximum 2 wedstrijden van maximaal 100 m OF maximum één wedstrijd
van 200 m of 400 m
o voor de 10-jarigen : maximum 2 wedstrijden van maximaal 100 m OF maximum één
wedstrijd van maximaal 100 m EN één wedstrijd van 200 m OF maximum één wedstrijd van
400 m
 Zie ook hieronder voor de “Algemene gegevens en Reglement van het Provinciaal
Criterium ‘Henri Lecluyse’ 2019”.
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Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Tel. 09/220.53.87 info@zwemfed.be

PROVINCIAAL CRITERIUM ‘HENRI LECLUYSE’ 2019
PROGRAMMA
1ste dag: Tielt (ZTZ)
1.
2.
3.

zon 13 januari

800 m vrije slag jongens (11 – 12j)
800 m vrije slag jongens (13 – 14j)
800 m vrije slag heren (15 j & +)
PAUZE

4. 1500 m vrije slag meisjes (11 – 12j)
5. 1500 m vrije slag meisjes (13 – 14j)
6. 1500 m vrije slag dames (15 j & +)

2de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

dag: Veurne (VZV)
zon 17 februari
50 m vrije slag meisjes (11 - 14j)
50 m vrije slag jongens (11 - 14j)
100 m schoolslag dames (15 j & +)
100 m schoolslag heren (15 j & +)
50 m schoolslag gemengd (9 - 10j)
4 x 50 m vrije slag dames, open (11 – 18+j)
4 x 50 m vrije slag heren, open (11 – 18+j)
PAUZE
50 m schoolslag meisjes (11 - 14j)
50 m schoolslag jongens (11 - 14j)
50 m vrije slag gemengd (9 - 10j)
100 m vrije slag dames (15 j & +)
100 m vrije slag heren (15 j & +)
4 x 50 m wisselslag dames, open (11 – 18+j)
4 x 50 m wisselslag heren, open (11 – 18+j)

3de dag: Zwevegem (UZKZ)
zon 24 februari
1. 200 m vrije slag meisjes (11 - 14j)
2. 200 m vrije slag jongens (11 - 14j)
3. 100 m vlinderslag dames (15j & +)
4. 100 m vlinderslag heren
(15j & +)
5. 100 m vrije slag gemengd (9 - 10j)
PAUZE
6. 100 m vlinderslag meisjes (11 - 14j)
7. 100 m vlinderslag jongens (11 - 14j)
8. 200 m vrije slag dames (15j & +)
9. 200 m vrije slag heren (15j & +)
10. 50 m rugslag gemengd (9 - 10j)
11. 4 x 100 m vrije slag dames, open (11 – 18+j)
12. 4 x 100 m vrije slag heren, open (11 – 18+j)

4de dag: Zwevegem (GOLD)
zon 17 maart
1. 50 m vlinderslag meisjes (11 - 14j)
2. 50 m vlinderslag jongens (11 - 14j)
3. 100 m rugslag dames (15j & +)
4. 100 m rugslag heren (15j & +)
5. 200 m vrije slag gemengd (9 - 10j)
6. 200 m schoolslag meisjes (11 - 14j)
7 200 m schoolslag jongens (11 - 14j)
PAUZE
8. 50 m vlinderslag dames (15j & +)
9. 50 m vlinderslag heren (15j & +)
10. 100 m schoolslag gemengd (9 - 10j)
11. 100 m rugslag meisjes (11 - 14j)
12. 100 m rugslag jongens (11 - 14j)
13. 200 m schoolslag dames (15j & +)
14. 200 m schoolslag heren (15j & +)
15. 4x 100 m wisselslag gemengd, 2 j & 2m, (11 – 18+j)

5de dag: Veurne (VZV)
zon 28 april
1. 200 m vlinderslag meisjes (11 - 14j)
2. 200 m vlinderslag jongens (11 - 14j)
3. 200 m schoolslag gemengd (9 - 10j)
4. 100 m wisselslag dames (15j & +)
5. 100 m wisselslag heren (15j & +)
6. 50 m rugslag meisjes (11 - 14j)
7. 50 m rugslag jongens (11 - 14j)
PAUZE
8. 50 m rugslag dames (15j & +)
9. 50 m rugslag heren (15j & +)
10. 100 m wisselslag meisjes (11 - 14j)
11. 100 m wisselslag jongens (11 - 14j)
12. 100 m rugslag gemengd (9 - 10j)
13. 200 m vlinderslag dames (15j & +)
14. 200 m vlinderslag heren (15j & +)
15. 4x 100 m vrije slag gemengd, 2 j & 2m, (11 – 18+j)

6de dag: Kortrijk (KZK)
zon 13 oktober
1. 400 m wisselslag meisjes (11 - 14j)
2. 400 m wisselslag jongens (11 - 14j
3. 400 m vrije slag dames (15j & +)
4. 400 m vrije slag heren (15j & +)
5. 200 m rugslag gemengd (9 - 10j)
PAUZE
6. 100 m vrije slag meisjes (11 - 14j)
7. 100 m vrije slag jongens (11 – 14j)
8. 200 m wisselslag dames (15j & +)
9. 200 m wisselslag heren (15j & +)
10. 100 m wisselslag gemengd (9 - 10j)
11. 4 x 100 m wisselslag dames, open (11 – 18+j)
12. 4 x 100 m wisselslag heren, open (11 – 18+j)
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PROVINCIAAL CRITERIUM ‘HENRI LECLUYSE’ 2019
7de dag: Diksmuide (ZB)
zon 24 november
1. 200 m rugslag meisjes (11 - 14j)
2. 200 m rugslag jongens (11 - 14j)
3. 50 m schoolslag dames (15j & +)
4. 50 m schoolslag heren (15j & +)
5. 400 m vrije slag gemend (9 - 10j)
PAUZE
6. 100 m schoolslag meisjes (11 - 14j)
7. 100 m schoolslag jongens (11 - 14j)
8. 200 m rugslag dames (15j & +)
9. 200 m rugslag heren (15j & +)
10. 4 x 200 m vrije slag dames, open (11 – 18+j)
11. 4 x 200 m vrije slag heren, open (11 – 18+j)

Programma & Reglement

8ste dag: Meulebeke (ZTB)
zon 1 december
1. 200 m wisselslag meisjes (11 - 14j)
2. 200 m wisselslag jongens (11 - 14j)
3. 50 m vrije slag dames (15j & +)
4. 50 m vrije slag heren (15j & +)
5. 200 m wisselslag gemengd (9 - 10j)
PAUZE
6. 400 m vrije slag meisjes (11 - 14j)
7. 400 m vrije slag jongens (11 - 14j)
8. 100 m vlinderslag gemengd (9 - 10j)
9. 400 m wisselslag dames (15j & +)
10. 400 m wisselslag heren (15j & +)
11. 4 x 50 m vrije slag dames, open (11 – 18+j)
12. 4 x 50 m vrije slag heren, open (11 – 18+j)
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PROVINCIAAL CRITERIUM ‘HENRI LECLUYSE’ 2019
ALGEMENE GEGEVENS & REGLEMENT


In het najaar van 2018 werd een enquête uitgestuurd naar alle zwemclubs in WestVlaanderen. Deze input werd als basis gebruikt om enkele hervormingen door te voeren
aan het wedstrijdconcept, waar het jaar 2019 zal dienen als een overgangsjaar, gezien de
wedstrijddagen/locaties al vastgelegd werden tijdens de provinciale jaarvergadering van
17/02/2018 te Izegem. De belangrijkste hervormingen in het nieuw reglement 2019
bevinden zich op het vlak van timing wedstrijdnummers tijdens het jaar, klassement per
leeftijdsjaar, herziening beloningssysteem en aanpassing forfaitaire vergoeding van de
clubs. Een grondigere hervorming zal dan uitgevoerd worden richting 2020/2021.



Tijdens de provinciale jaarvergadering van 17/2/2018 te Izegem werd beslist over de
toekenning van de 8 dagen aan de clubs die zich voor de organisatie van deze wedstrijden
kandidaat hadden gesteld (enkel te zwemmen in zwembaden die beschikken over minimum
5 banen).



Op de 8 wedstrijddagen van het Provinciaal Criterium ‘Henri Lecluyse’ 2019 (‘PC 2019’)
mogen in West-Vlaanderen geen andere wedstrijden (met uitzondering van PACOwedstrijden) worden georganiseerd.



Met uitzondering van de 1ste dag (lange afstand) die over een volledige dag mag
georganiseerd worden, dienen de wedstrijden telkens door te gaan in de namiddag.
Indien, tijdens de wedstrijddagen over een halve dag, de max. toegelaten wedstrijdduur
van 4 uur (pauzes inclusief) wordt overschreden als gevolg van een zeer groot aantal
inschrijvingen, dient de organiserende club dit minstens 5 dagen vóór wedstrijddatum te
melden aan secretaris@zwemfedwvl.be. Het Provinciaal Bestuur zal dan beslissen of het
al dan niet de boete voor de wedstrijdduuroverschrijding ten laste neemt. Het
Provinciaal bestuur behoudt zich echter het recht voor om, in overleg met de
organiserende club, eventueel het aantal inschrijvingen te beperken, te beginnen met de
leeftijdscategorie ‘15j en ouder’ tot de tijdslimiet van 4 uur niet meer overschreden
wordt.



De door het Provinciaal Bestuur bepaalde wedstrijdvolgorde (zie tabel) dient
gerespecteerd te worden.



Er is geen leeftijdsverhoging/leeftijdsverlaging toegelaten bij individuele zwemnummers.



Tijdens de 8 wedstrijddagen van het ‘PC 2019’ mag elke zwemmer/zwemster aantreden in
alle wedstrijdnummers van zijn/haar leeftijdsgroep, dus ook in deze waarop hij/zij reeds
een A-limiet heeft gezwommen.



Voor alle wedstrijden geldt de regel van één start, t.t.z. onmiddellijke uitsluiting bij een
valse start (uitzondering voor de 9- en 10-jarigen : meerdere starten mogelijk).



Tijdens het ‘PC 2019’ staan opnieuw aflossingswedstrijden op het programma, dit ter
opwaardering van dit soort wedstrijden. Deze worden allemaal gezwommen in ‘open’
categorie (11 jaar en ouder). Er zijn telkens 3 x 4 medailles voorzien (4 x goud, 4 x zilver
en 4 x brons).
 Bij de open, niet-gemengde, aflossingswedstrijden is de samenstelling van de
aflossingsploeg vrij te bepalen.
 Bij de gemengde aflossingswedstrijden zijn er evenmin beperkingen behalve dat de
aflossingsploeg telkens moet bestaan uit 2 mannen en 2 vrouwen.
Programma & Reglement
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Voor het ‘PC 2019’ onderscheiden we volgende leeftijdsgroepen, nl. 9-jarigen (geboren in
2010), 10-jarigen (geboren in 2009), 11-jarigen (geboren in 2008), 12-jarigen (geboren in
2007), 13-jarigen (geboren in 2006), 14-jarigen (geboren in 2005), 15-jarigen (geboren in
2004), 16-jarigen (geboren in 2003) en 17-plussers (17 jaar en ouder, dus geboren vóór
2003), waarbij meisjes en jongens apart geklasseerd worden.



De medailles zijn ten laste van de organiserende club en worden telkens per
wedstrijdnummer uitgereikt aan de in aanmerking komende zwemmers/zwemsters van de
hierboven voorziene leeftijdsgroepen. Uitzondering hierop zijn de wedstrijdnummers bij
de 9- en 10-jarigen die steeds 'gemengd' zijn en waarbij er telkens afzonderlijke
medailles voorzien zijn voor jongens en meisjes.



Aan het ‘PC 2019’ zijn een individueel klassement voor jongens en voor meisjes per
leeftijdsgroep (9-j, 10-j, 11-j, 12-j, 13-j, 14-j, 15-j, 16-j en 17-plussers) alsook een algemeen
clubklassement verbonden.



Voor wat het clubklassement betreft, worden er bij ieder wedstrijdnummer, met
uitzondering van de aflossingswedstrijden en de wedstrijdnummers voor de 9- en 10jarigen, per leeftijdsgroep punten toegekend volgens navolgend puntensysteem: 1ste: 3 p /
2de: 2 p / 3de: 1 p. De over de acht dagen door de clubs behaalde punten worden opgeteld.



Voor wat het individueel klassement betreft, worden er bij ieder individueel
wedstrijdnummer punten toegekend aan de eerste 10 zwemmers per leeftijdsgroep en dit
volgens navolgend puntensysteem: 1ste: 10 p - 2de: 9 p - 3de: 8 p - 4de: 7 p - 5de: 6 p - 6de: 5 p 7de: 4 p - 8ste: 3 p - 9de: 2 p - 10de: 1 p. De over de acht dagen door de zwemmers/zwemsters
behaalde punten worden opgeteld.



Bij een eventuele overgang van zwemmers/zwemsters naar een andere club in de loop van
het jaar behouden deze personen al hun behaalde punten voor het individueel klassement,
maar blijven de vóór de overgang door deze personen behaalde punten voor het algemeen
clubklassement aan hun ‘oude’ club toegekend. De punten behaald voor het algemeen
clubklassement ná de overgang naar een andere club worden dan aan hun ‘nieuwe’ club
toegekend.



Aan de eerste 3 clubs in het algemeen clubklassement wordt na afloop van de acht
wedstrijddagen een beker uitgereikt.



Voor het individueel klassement zijn er voor de 9- en 10-jarigen telkens 5 naturaprijzen
voorzien en dit voor jongens en meisjes afzonderlijk en per leeftijdsjaar. Voor de andere
leeftijdsgroepen (11-j, 12-j, 13-j, 14-j, 15-j, 16-j en 17-plussers) wordt er telkens aan de
eerste vijf zwemmers/zwemsters een geldprijs gegeven (ZIE KOSTENTABEL PROVINCIE).



De organiserende club dient telkens alle West-Vlaamse zwemclubs uit te nodigen, t.t.z.:
BOAS, BZC, BZK, BZV, COAST, DMI, GOLD, IKZ, ISWIM, IZV, KORF, KWZC, KZK, LRZ,
MZK, ROSC, RYSC, RZV, TZK, TZT, UZKZ, VZV, WNB, ZB, ZTB, ZTZ en ZWEM.
Dit gebeurt d.m.v. een door de provinciale afgevaardigde van het VSB of door zijn
gemandateerde goedgekeurd voorprogramma dat de secretarissen van bovengenoemde
clubs minstens 5 weken vóór wedstrijddatum wordt toegestuurd.
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Er mogen geen ingeschreven clubs van deelneming worden uitgesloten en er mogen in
principe evenmin beperkingen opgelegd worden naar het aantal deelnemers/
inschrijvingen toe. Na overleg met de organiserende club kan door het Provinciaal Bestuur van
deze laatste regel worden afgeweken teneinde de max. toegelaten wedstrijdduur van 4 uur niet
te overschrijden (zie hoger voor details).

Clubs van buiten onze provincie worden niet toegelaten.


De sportsecretaris van het Provinciaal Bestuur houdt het clubklassement bij. Binnen de
7 dagen na de wedstrijddag moet de organiserende club een correct programma en
uitslag bezorgen aan de sportsecretaris van het Provinciaal Bestuur (Greet Dewitte,
Fonteinestraat 33, 8700 Tielt – sportsecretaris@zwemfedwvl.be).



Binnen de 7 dagen na de wedstrijddag moet de organiserende club, via mail, ook de
database (DMB file) bezorgen aan Ronny Buggenhout (ronny.buggenhout@skynet.be).



Aan de deelnemende clubs wordt een inschrijvingsgeld van 3,00 EUR per individuele
start en van 1,00 EUR per aflossingsploeg gevraagd (het VZF-startgeld van 0,70 EUR
wordt door de VZF rechtstreeks aan de organiserende clubs aangerekend). Het totale
bedrag per club wordt te gepasten tijde door de penningmeester van de VZF/Provincie
West-Vlaanderen aan de deelnemende clubs gefactureerd. De organiserende clubs
hoeven dus zelf aan de deelnemende clubs geen inschrijvings- of startgeld aan te
rekenen.



Aan de organiserende clubs wordt door de penningmeester van de VZF/Provincie WestVlaanderen een forfaitaire vergoeding uitgekeerd van 250 EUR.



Bij de wedstrijden lange afstand (800-1500 m) die deel uitmaken van het Provinciaal
Criterium (1ste dag) wordt volgend reglement betreffende officials toegepast:




De deelnemende clubs zijn verplicht in te staan voor de levering van volgend aantal
officials : één official vanaf 1, twee officials vanaf 10, drie officials vanaf 20, vier
officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40 ingeschreven zwemmers, ... (zie ook Deel
II, 3.1 van de ‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2017-2021 – versie
21/9/2017’
De zwemmers/zwemsters van de clubs, die bij inschrijving geen officials aanduiden
of waarvan één of meer van de aangeduide officials (of hun vervangers) afwezig
zijn op de wedstrijd, worden niet tot de start toegelaten.
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