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VOORPROGRAMMA          Live results op Swimrankings/Splash Me: Ja X Neen O  

  
voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: 04/12/2019 
 

Antw  O  Vl.Bra  X  Limb  O  O-Vl  O  W-Vl  O Goedgekeurd voor het VSB op  04/12/2019 

 

   door Ann De Wit 

Kamprechter: Naam: Johan Matthijs   

                                     C.V.nr:  SCZ/10165/71 

 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.):           KLSVZ 

 

Starter: 

 

Datum wedstrijd :                   15-3-2020 

Geyssens Luc – KAZS/10136/52 
 

Zwembadgegevens 

Naam: Stedelijk zwembad 

Adres: Sportlaan 1, 3400 Landen 

  

Jurysecretaris: Aantal banen: 5 

MORTIER Martine- KAZS/20158/67 
 

 

Lengte: 25m 

Tijdopname: Handmatig 1 klok 

 

Medische dienst: eigen redders 

Aanvraag dubbelzwemmen1:  JA  O     NEEN  x 

Baanbreedte (optioneel):        

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

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

  

INSCHRIJVINGEN e-mailen naar:  

   Uiterste datum:           8-3-2020  
Naam:  Karolien Dumon    

E-mail:  karoliendumon@gmail.com  

Tel / GSM 0494/34 58 63 Inschrijftijden van 1-1-2019 tot en met 8-3-2020  

WEDSTRIJDGEGEVENS 
 
Aard van de wedstrijd:   

Internationaal  O   

Nationaal  O  Beker O 

Op uitnodiging X   Wisselbeker O  

 
 

Aanvang inzwemmen:     7:35 uur  

Aanmelden officials bij kamprechter:     8:15 uur  

Aanvang wedstrijd:     9:00 uur 
 

Max. aantal starten per zwemmer: -    9-10- jarige: max 2 in de voormiddag ( + 1 individuele wedstrijd en 1 aflossing in 

                                                             de namiddag) 

- 11+: maximum 4 wedstrijden 

Aantal reserves bij finales: 2  

 

Prijzen :  Zie wedstrijdreglement  

 3 Medailles : zie wedstrijdreglement 

 

 



 
 

Voorpogramma MM  Vlaamse Zwemfederatie 
Pagina 1 Burg. Maenhautstraat 100-102 
Update: 03/2018  9820 Merelbeke 
  Tel. 09/220.53.87  info@zwemfed.be 
 

   
 

NAAM VAN DE WEDSTRIJD :                      Sprintcup 

                        voormiddag  

    
  

Wed.Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 

1. series 50m vlinderslag Dames 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 + 

2. series 50m vlinderslag Heren 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 + 

3. series 100m schoolslag Alle 9 / 10 

4. series 50m rugslag Dames 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 + 

5. series 50m rugslag Heren 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 + 

6. series 100m vrije slag Alle 9 / 9 / 10 / 10 

 Pauze PAUZE 15 min. 

0:15 

7. series 50m schoolslag Dames 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 + 

8. series 50m schoolslag Heren 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 + 

9. series 100m rugslag Alle 9 / 10 

10. series 50m vrije slag Dames 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 + 

11. series 50m vrije slag Heren 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 + 

 

De gemelde duur van een pauze is een richtlijn en kan aangepast worden ifv timing door de kamprechter. 
1 Gemengd is enkel toegelaten voor 9 en 10-jarigen.  
 
 

 

Het programma zal verschijnen op volgende website:  
  O  https://www.klsvz.be 
  O  www.swimrankings.net 
 
 
  

Wedstrijdreglement sprintcup Landen 2020 
 

1. Reglement m.b.t zwemwedstrijd, op uitnodiging, op 15 maart 2020, ingericht door KLSVZ, in het stedelijke 
zwembad van Landen, Sportlaan 1 3400 Landen, onder de reglementen van de KBZB, Vlaamse 
Zwemliga. 
 

2. Voor 9-10 jarige: Deze zwemmers krijgen de mogelijkheid om in de voormiddag 100 schoolslag – 100 
vrije slag – 100 rugslag te zwemmen. Zij mogen aan 2 van de drie wedstrijden deelnemen. In de 
namiddag kunnen zij 100 wissel zwemmen. Ze kunnen ook deelnemen aan de aflossing 4 x 50 Vrije slag. 
Deze aflossingen worden per geslacht gezwommen. 
Voor alle wedstrijden worden er medailles per leeftijdsjaar uitgereikt. 
 

3. Voor de 11-jarige en ouder: wordt er een meerkamp georganiseerd. De meerkamp telt de punten op 
basis van de Fina-points. 
In voormiddag worden de series gezwommen van de 50m nummers in de vier stijlen (vlinderslag – 
rugslag- schoolslag- vrije slag). De uitslag zal opgemaakt worden per leeftijdsjaar. Er worden hier geen 
medailles of prijzengeld uitgereikt. 
In de namiddag mogen de 10 beste zwemmers per leeftijdsjaar een A of B finale 100 wissel zwemmen. De 
zwemmers worden in deze finales gerangschikt volgens hun behaalt aantal punten. De zwemmer met de 
meeste punten zwemt in de snelste baan, enz. 
De uitslag van de finale wordt opgemaakt per leeftijdsjaar en op basis van de tijden. 
 
Om in aanmerking te komen voor de finale moet een zwemmer de vier 50m-nummers zwemmen. 
 
Al de finalisten (A en B) per leeftijdsjaar krijgen een medaille. 
De snelst 3 zwemmers per leeftijdsjaar op de 100 wisselslag ontvangen een geldprijs. 
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Verdeling geldprijzen: zie tabel. 

 MEISJES JONGENS PRIJZENGELD 

Jaar 
1ste  

plaats 
2de 

plaats 
3de 

plaats 
1ste  

plaats 
2de 

plaats 
3de 

plaats LEEFTIJD GROEP TOTAAL 

11 € 5,00 € 3,00 € 2,00 € 5,00 € 3,00 € 2,00 € 20,00 

€ 
240,00 

€ 
640,00 

12 € 7,00 € 4,00 € 3,00 € 7,00 € 4,00 € 3,00 € 28,00 

13 € 9,00 € 5,00 € 4,00 € 9,00 € 5,00 € 4,00 € 36,00 

14 € 11,00 € 6,00 € 5,00 € 11,00 € 6,00 € 5,00 € 44,00 

15 € 13,00 € 7,00 € 6,00 € 13,00 € 7,00 € 6,00 € 52,00 

16 € 15,00 € 8,00 € 7,00 € 15,00 € 8,00 € 7,00 € 60,00 

17 € 20,00 € 12,00 € 8,00 € 20,00 € 12,00 € 8,00 € 80,00 
€ 

400,00 
18 € 30,00 € 20,00 € 10,00 € 30,00 € 20,00 € 10,00 € 120,00 

19+ € 50,00 € 30,00 € 20,00 € 50,00 € 30,00 € 20,00 € 200,00 

 
Bij ex-aequo in de finale wordt de geldprijs van beide plaatsen samen gelijk verdeeld onder beide 
zwemmers. 
 
De prijzen dienen persoonlijk af gehaald te worden. 
 
Bij een gelijke stand voor de 10de geselecteerde zwemmer voor de B-finale zal er gekeken worden naar de 
individuele punten behaald op de vlinderslag. De zwemmer met de meest behaalde punten op deze stijl 
zwemt de finale. Moest er ook hier een gelijk aan punten zijn wordt gekeken naar de 
rugslag/schoolslag/vrije slag. 
 
Bij een uitsluiting voor één van de vier 50meters zal de zwemmer niet meer in aanmerkingen komen om 
een A of B finale te zwemmen. 
 
OPGELET: voor de 100 wissel kan niet ingeschreven worden vermits dit finales zijn. In de lenex zal 
het lijken alsof er wel kan ingeschreven worden. 
 

4. Aflossingen: in de namiddag kunnen de zwemmers ook deelnemen aan de aflossingen 4x50m vrije slag. 
Deze worden georganiseerd in een open-categorie. 
Om organisatorische redenen vragen we om de namen van de zwemmers van de aflossingsploegen 
mee in te schrijven in de lenex. Hierop kan geen uitzondering worden toegestaan. 
 

5. Het inzwemmen zal gebeuren in twee groepen: 
In de voormiddag: 
DAMES + alle 9-10 jarige: 7u35-8u15 
HEREN: 8u15-8u55 
 
In de namiddag: 
DAMES + alle 9-10 jarige: 13u55-14:25  
HEREN: 14u25-14u55 
 

6. De zwemmers kunnen verblijven in de sporthal tegenover het zwembad.  
 

7. Er zal gewerkt worden met een oproepkamer die zich bevindt ter hoogte van de sauna. 
 

8. Het inschrijfgeld bedraagt:  
50m en 100m = 3,00 EUR (voor de finales moet er geen startgeld betaald worden) 
Aflossingen = 4,00 EUR/ploeg 

 
Gelieve dit te storten op BE 54 0015 3703 2997 met vermelding “startgeld SPRINTCUP-KLSVZ 2019 + 
naam van de club” ten laatste 
 

9. We vragen om jullie clubdeelname zo snel mogelijk te bevestigen, ten laatste 16 februari 2020 met 
schatting van het aantal deelnemers aan karoliendumon@gmail.com. 
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10. Inschrijven met lenex via email naar karoliendumon@gmail.com ten laatste zondag 8 maart. Graag de 

namen van de officials en de afgevaardigde mee opnemen in de lenex.  
Uw inschrijving is pas geldig als u van ons een bevestiging heeft ontvangen en mits het betalen van de 
startgelden. 
 

11. Bij overschrijding van de vooropgestelde wedstrijdduur van 4u zal KLSVZ beslissen om: 
- De laatst(e) ingeschreven lenex/club(s) te weigeren. 
 

12. Alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, zullen door het bestuur van KLSVZ worden opgelost. 
 

13. Het programma zal verschijnen op www.klsvz.be We werken met de live-resultaten via swimranking. 
 

 
 
 
 


