
 

 “Criterium Vlaams-Brabant & Brussel” 

3 november 2019 

Programma :   

• Het programma zal verschijnen op de website:  

o http://www.swimranking.net  
 

• Starten per zwemmer    

o 11+ : geen beperking   
o 9-10 jarige : 2 wedstrijden zoals voorgeschreven in de VZF reglementen   

 
• Aflossingswedstrijden: 

o 3 nummers : Dames, Heren, Gemengd (twee meisjes & twee jongens)  
o Aflossing : 4x100m vrije slag  
o Elke aflossingsploeg MOET bestaan uit :  

- 1 zwemmer van leeftijdscategorie : 11-12  
- 1 zwemmer van leeftijdscategorie : 13-14  
- 1 zwemmer van leeftijdscategorie : 15-16 
- 1 zwemmer vrij te kiezen leeftijdscategorie.  

 

Elke club kan verschillende aflossingsploegen per nummer inschrijven. Bij inschrijving moeten de 
namen worden opgeven. Er zal streng worden toegezien op de samenstelling van de ploegen. 
Aflossingsploegen niet in overeenstemming met de hierboven vermelde richtlijnen zullen niet in 
aanmerking komen voor de geldprijzen en worden gediskwalificeerd.  

Per nummer zal er een top drie worden samengesteld, die recht geeft op de geldprijzen. De plaatsen 
worden bepaald op basis van de gezwommen tijden die gerangschikt worden van snelste tot traagste 
tijd. Snelste geldige eindtijd (som van de vier individuele zwemmers) behaalt plaats 1, tweede snelste 
tijd behaalt plaats 2 en de derde snelste tijd behaalt plaats 3. Indien exact dezelfde tijd wordt 
gezwommen door twee clubs, wordt het bedrag (in overeenstemming met behaalde plaats) verdeeld 
over de aflossingsploegen met dezelfde tijd.  

Prijzen :   

• Individuele nummers : Medailles voor top 3   
o 9-10: per leeftijdsjaar voor meisjes & jongens 
o 11+: per leeftijdscategorie voor meisjes & jongens  

 

• Aflossingsploegen : Prijzengeld voor top 3 (open leeftijdscategorie zoals voorgeschreven 
hierboven). 
o Plaats 1: 50 euro 
o Plaats 2: 30 euro  
o Plaats 3: 20 euro  

Bedragen worden binnen de week na de wedstrijd gestort op de rekening van de winnende clubs. 

Wedstrijdduur :    

• Bij het overschrijden van de vooropgestelde wedstrijdduur van 4 uur, zal de organiserende club 
beslissen om: 

o de 400m wedstrijden te beperken tot de snelste inschrijvingstijden (te bepalen) bij de 
dames en bij de heren  

o de 200m wedstrijden vrije slag te beperken tot snelste inschrijvingstijden (te bepalen) bij de 
dames en bij de heren (voormiddag programma)  



o de clubs die het laatst hun deelname bevestigden te weigeren  
 

• De gemelde duur van een pauze is een richtlijn en kan aangepast worden in functie van timing 
door de kamprechter 

 

 

 

 


