Provinciaal Kampioenschap Vlaams-Brabant 2017
Bijlage
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5 individuele starten per dag en 1 start in een aflossingsploeg voor 11 tot en met 14 jarigen. Vanaf 15
jaar is er geen startbeperking.
11 tot 14 jarigen: enkel zwemmers die alle verplichte wedstrijden hebben gezwommen komen in
aanmerking.
Limieten moeten gezwommen zijn tussen 1 januari 2016 en 7 oktober 2017.
Op de dag van het PK volgen geen boetes bij het niet behalen van de limiettijd. De inschrijftijden
worden gecontroleerd op hun correctheid.
Aflossingen: Max 4 reeksen per nummer en per geslacht, zoniet zullen beperkingen ingevoerd worden.
Wedstrijden 8, 9, 28 & 29 zijn open (De ploeg mag bestaan uit zwemmers van verschillende leeftijden
vanaf 11 jaar en ouder). Er kan slechts één ploeg per club deelnemen.
Wedstrijden 10, 19, 20, 30, 39 & 40 per leeftijdscategorie (De ploeg bestaat uit 4 zwemmers van
dezelfde leeftijdscategorie 11-12 jaar / 13-14 jaar / 15-16 jaar / 17-18 jaar / ouder dan 18 jaar).
7 euro per start. Afrekening volgt na het provinciaal kampioenschap.
Prijzen:
De eerste 3 van elk leeftijdsjaar tot en met 16 jaar, daarna per 2 jaar, ontvangen per ingerichte afstand
in elke discipline een door het Provinciaal Bestuur verstrekte medaille (goud-zilver-brons voor 11 t/m
16 jaar) of geldprijs (10 - 7,5 - 5 euro voor 17-18/19-19+ jaar) die zij persoonlijk op het erepodium in
ontvangst dienen te nemen. In geval van onvoorziene omstandigheden dient de clubafgevaardigde de
medailles in ontvangst te nemen, geldprijzen moeten echter steeds persoonlijk door de zwemmer
worden afgehaald tijdens de uitreiking zelf.
Provinciaal Kampioen is de zwemmer(ster) met de best verworven tijd per zwemstijl, afstand en per 2
leeftijdsjaren (11-12/13-14/15-16/17-18/19-19+). Hij/zij ontvangt een schildje als kampioen van
Vlaams-Brabant.
Voor de aflossingen (wedstrijden 10, 19, 20, 30, 39 & 40): de zwemmers van de eerste 3 geplaatste
aflossingsploegen ontvangen een medaille (goud-zilver-brons) per twee leeftijdsjaren (11-12/13-14/1516/17-18/19-19+). De vier deelnemers van de eerst gerangschikte ploeg krijgen een schildje.
Voor de aflossingen (wedstrijden 8, 9, 28 & 29): de zwemmers van de eerste 3 geplaatste
aflossingsploegen ontvangen een medaille (goud-zilver-brons). De vier deelnemers van de eerste
gerangschikte ploeg krijgen een schildje.
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Uiterste inschrijving 7 oktober 2017 om 24 uur
Inzwemmen
Zaterdag 14/10/ 2017 VM: Heren van 8u20 tot 8u50 – Dames van 8u55 tot 9u25
Zaterdag 14/10/ 2017 NM: Dames van 13u20 tot 13u50 - Heren van 13u55 tot 14u25
Zondag 15/10/2017 VM: Dames van 8u20 tot 8u50 – Heren van 8u55 tot 9u25
Zondag 15/10/2017 NM: Heren van 13u20 tot 13u50 – Dames van 13u55 tot 14u25

