
www.moev.be

Reglementen

Z
W

EM
M

EN

De schoolploegen die Vlaanderen vertegenwoordigen op de ISF-Swimcup worden 
aangeduid op een Vlaamse selectiewedstrijd aan de hand van het ploegenklasse-
ment.

1. Categorieën

Schooljaar 2018-2019: meisjes en jongens geboren in 2001, 2002, 2003 en 2004.

2. Deelname

2.1 De wedstrijden worden georganiseerd conform de F.I.N.A.- reglementen.

2.2 Een ploeg bestaat per geslacht uit 6 leerlingen. Iedere leerling moet aan minimum 2 
en maximum 4 individuele proeven deelnemen. Iedere ploeg dient 2 of 3 zwemmers 
per individuele proef in te schrijven en deel te nemen aan de aflossingen. Een school 
kan per geslacht slechts met één ploeg deelnemen aan de selectiewedstrijd.

2.3 Het ploegenklassement wordt opgemaakt door optelling van de punten tijdens de 
reeksen. Enkel de beste twee individuele resultaten per ploeg worden opgenomen 
in de eindtelling. De eerste ontvangt 1 punt, de 2de 2 punten, enz. De punten voor 
de aflossingen worden verdubbeld. 
In geval van niet-deelname of diskwalificatie op een proef krijgt de ploeg het aantal 
punten van de laatste ploeg + 1. Bij de aflossingen krijgt de ploeg het dubbel van de 
laatste ploeg + 2. De winnaar is de ploeg die het laagste puntentotaal behaalt.

2.4 Om in aanmerking te komen voor de selectieploeg dient iedere leerling aan minimum 
2 en maximum 4 individuele proeven deel te nemen. De gezwommen tijden worden 
omgezet naar scores aan de hand van de F.I.N.A.-tabel. Na afloop van de wedstrijd 
wordt in overleg met de selectiecoach de sterkste ploeg samengesteld.
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2.5 PROEVEN

• 50m en 100m vrije slag

• 50m en 100m rugslag

• 50m en 100m schoolslag

• 50m en 100m vlinderslag

• 200m vrije slag (enkel voor schoolploegen)

• 200m wisselslag (enkel voor selectieploegen)

• 4 x 50m wisselslag (enkel voor schoolploegen)

• 6 x 50m vrije slag (enkel voor schoolploegen)


