Sprintwedstrijd 26/01/2020
Aalst Sport
REGLEMENT SPRINTWEDSTRIJD “Denderend Aalst”
Gezien de aan gang zijnde verbouwingswerken, wordt dit jaar enkel manuele tijdopname
voorzien.
- Dit is een zwemwedstrijd op uitnodiging van de wedstrijdorganisatie. Clubs die geen
uitnodiging hebben gekregen en toch wensen deel te nemen, kunnen hun kandidatuur
stellen bij de wedstrijdorganisatie.
- De wedstrijd op 26/01/2020 valt ook dit jaar een week na de Flanders Speedo Cup, zodat
de zwemmers hun conditie kunnen verzilveren, voor de 15/16-jarigen en 17+ zijn er voor
elke finale geldprijzen voorzien, voor de 13-14 jarigen zijn er naturaprijzen voorzien. De 1114 jarigen kunnen al eens een testwedstrijd in groot bad zwemmen ter voorbereiding van
Vlaamse Jeugdkampioenschappen. Dus voor iedereen een unieke kans om in een 50m bad
uit te pakken en ook nog een kans voor de 15+ om inschrijftijden te zwemmen voor de
Vlaamse Kampioenschappen.
- Alle inschrijvingen moeten gebeuren conform de gegevens vermeld in de uitnodiging en de
vigerende reglementen. De inschrijvingen moeten vóór 19 januari 2020 overgemaakt zijn
aan de organisator
De inschrijvingen dienen binnen te komen bij : Rudi Van Horen
E-mail: rudi.van.horen@neptunusaalst.be
- Inschrijvingsgelden:
- voor de “11-17+” wedstrijden (voormiddag)
- voor de “11-17+” wedstrijden (namiddag)
- voor de 9 & 10 jarigen
- voor de “aflossingen”

5,00 €, per start
3,00 €, per start
3,00 €, per start
6,00 €, per start

Het inschrijvingsgeld kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE64 2930 0275
4552, van ZNA – 9300 AALST, met vermelding van “Sprintwedstrijd 2020” en naam van de
inschrijvende club.
- De sprintwedstrijd “Denderend Aalst” is een jaarlijks georganiseerde zwemwedstrijd waarbij
de 50 m-wedstrijden in de 4 zwemstijlen centraal staan. In de ochtend worden de 50 meters
georganiseerd (voorronde voor 13-14/15-16/17+), in de namiddag staan de 100 meters in
de 4 zwemstijlen, de wedstrijden voor de eendjes, de finales van de 50 meters en de
aflossingen op het programma.
- Er is één aflossingswedstrijd, een 4x100m vrije slag gemengd (2M,2V), categoriën 11 - 14 /
15 - 16 / 17 +

- Alle wedstrijden verlopen volgens de reglementering van de Vlaamse Zwemfederatie
aangevuld met de FINA reglementering.
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PROGRAMMA
Inzwemmen: telkens 1 uur voor de wedstrijd
Voormiddag: aanvang wedstrijd om 9u00
Wedstrijdn

1
2
3
4
5
6
7
8

Afstand en zwemstijl

50 vlinderslag
50 vlinderslag
50 rugslag
50 rugslag
50 schoolslag
50 schoolslag
50 vrije slag
50 vrije slag

Geslacht

V
M
V
M
V
M
V
M

Categorie

Medailles

open
open
open
open
open
open
open
open

3 med. 11/ 3 med. 12
3 med. 11/ 3 med. 12
3 med. 11/ 3 med. 12
3 med. 11/ 3 med. 12
3 med. 11/ 3 med. 12
3 med. 11/ 3 med. 12
3 med. 11/ 3 med. 12
3 med. 11/ 3 med. 12

De reeksen worden ingedeeld op basis van het klassement van de inschrijvingstijden.
Voor de “50 m-wedstrijden worden de reeksen ingedeeld conform het Sportreglement van
de Vlaamse Sportfederatie SW3.1.1 – Schiftingsreeksen.

•
•

Voor de 11/12 jarigen zijn er geen finales in de namiddag.
Voor de 13/14, 15/16 jarigen en 17+ worden de finales opgemaakt op basis van de in de
reeksen gezwommen tijden. De zwemmers met de 8 beste tijden gaan naar de finale. Bij
gelijkheid van tijden voor de laatste finale plaats wordt een swim-off georganiseerd.
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Namiddag: aanvang wedstrijd om 14 u 00
Wedstrijden

9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

23

24
25
26
27
28

29

30

Afstand en zwemstijl

Geslacht

50 vlinderslag
50 rugslag
50 vlinderslag (finale)
50 vlinderslag (finale)
50 vlinderslag (finale)
50 vlinderslag (finale)
50 vlinderslag (finale)
50 vlinderslag (finale)
50 schoolslag
50 vrije slag
100 schoolslag
100 schoolslag
100 vrije slag
100 vrije slag
100 vrije slag
50 rugslag (finale)
50 rugslag (finale)
50 rugslag (finale)
50 rugslag (finale)
50 rugslag (finale)
50 rugslag (finale)

Gem.
Gem.
V
V
V
M
M
M
Gem.
Gem.
V
M
V
M
Gem.
V
V
V
M
M
M

9/10
2 x 3 med: M & V
9/10
2 x 3 med: M & V
13/14
naturaprijzen top 3
15/16
geldprijzen top 3
17+
geldprijzen top 3
13/14
naturaprijzen top 3
15/16
geldprijzen top 3
17+
geldprijzen top 3
9/10
2 x 3 med: M & V
9/10
2 x 3 med: M & V
11 / 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 +
5x3 medailles
11 / 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 +
5x3 medailles
11 / 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 +
5x3 medailles
11 / 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 +
5x3 medailles
9/10
2 x 3 med: M & V
13/14
naturaprijzen top 3
15/16
geldprijzen top 3
17+
geldprijzen top 3
13/14
naturaprijzen top 3
15/16
geldprijzen top 3
17+
geldprijzen top 3

PAUZE
50 schoolslag (finale)
50 schoolslag (finale)
50 schoolslag (finale)
50 schoolslag (finale)
50 schoolslag (finale)
50 schoolslag (finale)
100 vlinderslag
100 vlinderslag
100 rugslag
100 rugslag
50 vrije slag (finale)
50 vrije slag (finale)
50 vrije slag (finale)
50 vrije slag (finale)
50 vrije slag (finale)
50 vrije slag (finale)

V
V
V
M
M
M
V
M
V
M
V
V
V
M
M
M

13/14
naturaprijzen top 3
15/16
geldprijzen top 3
17+
geldprijzen top 3
13/14
naturaprijzen top 3
15/16
geldprijzen top 3
17+
geldprijzen top 3
11 / 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 +
5x3 medailles
11 / 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 +
5x3 medailles
11 / 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 +
5x3 medailles
11 / 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 +
5x3 medailles
13/14
naturaprijzen top 3
15/16
geldprijzen top 3
17+
geldprijzen top 3
13/14
naturaprijzen top 3
15/16
geldprijzen top 3
17+
geldprijzen top 3

PAUZE
4 x 100 vrije slag

Categorie

Gem.(2V,2M) 11-14
15-16
17+

Medailles

naturaprijzen eerste
naturaprijzen eerste
naturaprijzen eerste
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Prijzen en medailles
• Voor de wedstrijden van de 9/10 jarigen worden medailles per geslacht en per
leeftijdsjaar uitgereikt na wedstrijd 21
• Voor de 100 m zijn er medailles in de categorie 11 / 12 / 13 - 14 / 15 - 16 / 17 +.
• Voor de 50 m-wedstrijden categorie 11-12 zijn er medailles voorzien voor de eerste
drie bij de 11-jarigen en voor de eerste drie bij de 12-jarigen na de reeksen.
• Voor de 50 m-wedstrijden categorie 13-14 zijn er naturaprijzen voorzien voor de
eerste drie van iedere finale.
• Voor de 50 m-wedstrijden categorie 15-16 en 17+ zijn er geldprijzen voorzien voor de
eerste drie van iedere finale, verdeeld als volgt:
Finale: eerste plaats :
tweede plaats :
derde plaats :

30,00 €
20,00 €
15,00 €

• Voor de aflossing 11-14 en 15+ en zijn er naturaprijzen voorzien voor de eerste
ploeg.
- De wedstrijdorganisatie houdt zich het alleenrecht voor om te oordelen over alle
betwistingen, in het kader van deze wedstrijd, waarvoor geen uitspraak mogelijk is conform
de reglementen van de Vlaamse Zwemfederatie, aangevuld door dit wedstrijdreglement.
FORFAITS
•

Forfaits voor de finales worden toegelaten tot 20 minuten na het omroepen en
uithangen van de uitslag van de reeksen. Om praktische redenen worden GEEN
latere forfaits toegestaan.

Overtredingen zullen beboet worden met inhouding van 50,00 € op het prijzengeld.
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Praktische schikkingen
• Gezien de aan gang zijnde verbouwingswerken moeten we rekening houden met
hetvolgende:
o het aantal deelnemers zal dit jaar beperkt worden tot 250;
o er is geen plaats voor ligbedden, eigen zitstoelen kunnen wel gebruikt worden;
o de tijdsopname zal dit jaar manueel zijn.
• Toegang tot de wedstrijdzone (de zwembadhall, de vestiaires en de bijhorende
circulatieruimten) is alleen toegankelijk aan de officials met dienst, de deelnemende
zwemmers, de trainers, de clubafgevaardigden en de medewerkers van de organiserende
club.
• Iedere club krijgt een (deel) van een vestiaire toegewezen. De officials, trainers en
clubafgevaardigden kunnen gebruikmaken van een individuele cel. Rond het wedstrijdbad
zullen plaatsen gereserveerd zijn per club.
• De clubafgevaardigden worden verzocht er op toe te zien dat de door hun zwemmers
gebruikte ruimten netjes worden gehouden. Ze zullen bij het afhalen van de
wedstrijddocumenten een plasticzak ontvangen voor het verzamelen van het afval.
Het programma in “LENEX” wordt U bij bevestiging van uw deelname
per kerende bezorgd

Joachim Hoebeeck
Secretaris

Rudi Van Horen
Voorzitter

