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1. Categorieën

Miniemen   (2010 + 2009)   jongens - meisjes

Cadetten   (2008 + 2007)  jongens - meisjes

Scholieren   (2006 + 2005 + 2004)  jongens - meisjes

Junioren   (2003 en ouder)  jongens - meisjes

2. Deelname

2.1 Individueel Kampioenschap

• Proeven

    Niet-aangeslotenen  Niet-aangeslotenen - aangeslotenen*

    25 m schoolslag;    50 m schoolslag;

    25 m vrije slag;    50 m vrije slag;

    4 x 25 m aflossing.    50 m rug;

     4 x 50 m aflossing.

• Eenzelfde leerling mag deelnemen aan 2 individuele zwemproeven en aan 1 aflos-
sing.

• De wedstrijden over 25 m zijn bestemd voor minder geoefende zwemmers. 

• Een school mag echter met maximaal 6 leerlingen per proef per categorie, met maxi-
maal 6 aflossingsploegen deelnemen.

2.2 Ploegenkampioenschap

• Een school mag maximaal 3 volledige ploegen inschrijven per leeftijdscategorie.

• Een schoolploeg bestaat uit minimum 4 en maximum 6 meisjes of jongens (geen 
gemengde ploegen). Alle leden van de ploeg mogen deelnemen aan een individuele 
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proef. Er moet minimum 1 zwemmer/zwemster zijn per proef: 50m schoolslag, 50m 
vrije slag, 50m rug en er wordt 1 aflossingsploeg 4 x 50m gevormd.

• Eenzelfde zwemmer mag aan een 2de nummer deelnemen dat evenwel niet voor 
het ploegenklassement in aanmerking komt. In voorkomend geval dient vooraf 
duidelijk gemeld te worden welk nummer meetelt voor het ploegenklassement en 
welk nummer individueel is. In het individueel nummer kan wel een medaille of titel 
behaald worden.

• Proeven

    Niet-aangeslotenen - aangeslotenen*

 - 50 m schoolslag;

 - 50 m vrije slag;

 - 50 m rug;

 - 4 x 50 m aflossing.

2.3 Overklasseren is toegestaan bij de aflossingsproef 4 x 50m. Jongere deelnemers 
van het zelfde geslacht mogen deelnemen in de eerstvolgende hogere categorie.

* Een deelnemer is aangesloten indien hij/zij in het bezit is van een competitie-
vergunning van de Vlaamse of de Waalse Zwemfederatie of een gelijkgestelde 
buitenlandse Zwemfederatie. Het betreft dus competitie zwemmen (indoor, open 
water, competitie waterpolo, competitie synchro en competitie schoonspringen).  
Een deelnemer is eveneens aangesloten indien hij/zij deelneemt aan wedstrijden van 
de FROS zwemcel (competitie) of aan wedstrijden van de SPORTA zwemcompetitie.

3. Materiaal

Het dragen van een badmuts is in de meeste zwembaden verplicht.

4. Wedstrijdreglement

De indeling van de banen gebeurt door loting. In de mate van het mogelijke wordt 
rekening gehouden met de beste tijden van de zwemmers.

5. Rangschikking

5.1 Per proef en per leeftijdscategorie wordt een individuele rangschikking opgemaakt 
voor de niet-aangesloten 25 m zwemmers. De eerste 3 leerlingen ontvangen een 
medaille.

5.2 Per proef en per categorie wordt er een individuele rangschikking opgemaakt voor 
de 50 m zwemmers zonder onderscheid te maken tussen aangeslotenen en niet-
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aangeslotenen. De eerste 3 aangeslotenen ontvangen een medaille als ze tot de 
eerste 3 plaatsen behoren. De eerste 3 niet-aangeslotenen ontvangen een medaille 
ongeacht de behaalde plaats.

5.3 Enkel 50 m zwemmers (schoolslag, vrije slag en rugslag) behorende tot een school-
ploeg kunnen punten behalen voor de ploegenrangschikking. De best geplaatste per 
proef behaalt punten voor ploeg 1, de 2de best geplaatste behaalt punten voor ploeg 
2, de eventueel 3de best geplaatste behaalt punten voor ploeg 3.

5.4 De best geplaatste 50 m aflossingsploeg behaalt punten voor ploeg 1, de 2de best 
geplaatste 50m aflossingsploeg behaalt punten voor ploeg 2, de eventueel 3de best 
geplaatste 50 m aflossingsploeg behaalt punten voor ploeg 3.

5.5 Onvolledige ploegen komen niet in aanmerking voor de ploegenrangschikking.

5.6 De punten worden als volgt toegekend voor elke proef:

• Iedere deelnemer krijgt evenveel punten als de plaats die hij behaalde in de ploe-
genrangschikking, behalve de eerste die 0 punten krijgt.

• Voorbeeld met 10 ingeschreven ploegen: 
Bij opgave of diskwalificatie worden de punten van de laatste + 1 toegekend.

    Plaats:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Punten: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.7 Bij ex aequo wint de ploeg die de meeste overwinningen heeft behaald. Bij blijvende 
gelijheid wordt naar de tweede plaats gekeken.

In geval van totale gelijkheid beslist de 50 m aflossingsploeg.


