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A. INSCHRIJVINGEN 
 

1. Om een eventuele overschrijding van de wedstrijdduur te kunnen counteren, werken we dit jaar opnieuw met een voorinschrijving. 

Mogen we u vragen om ons tegen 13 maart 2020 een realistische schatting door te geven van het totaal aantal deelnemers, alsook 

van het aantal deelnemers op 400m vrije slag en van het aantal deelnemers op 200m wisselslag. Deze gegevens mogen verstuurd 

worden naar wedstrijden@gzvneptunus.be . 

Van zodra uw gegevens in ons bezit zijn, bezorgen we u de Lenex t.b.v. uw definitieve inschrijving. 

Indien voor 13 maart 2020 blijkt dat het maximaal aantal deelnemers bereikt is, worden de voorinschrijvingen afgesloten en zetten we 

clubs die daarna nog inschrijven (chronologisch) op een wachtlijst. 

 

De definitieve inschrijvingen dienen bij voorkeur te gebeuren tegen 03/04/2020 en ten laatste op 06/04/2020, d.m.v. het Lenex-

bestand. 

Inschrijvingen mogen verstuurd worden naar Wim Vermeir: wedstrijden@gzvneptunus.be 

Elke ingeschreven club ontvangt een inschrijfbevestiging tegen ten laatste 10/04/2020 

 

 

2. De volgende geboortejaren (leeftijdsjaren) worden voor deze meeting als afzonderlijke categorieën aanzien: 

 2011 & 2010 (9-10j) 

 2009 & 2008 (11-12j) 

 2007 & 2006 (13-14j) 

 2005 & 2004 (15-16j) 

 2003 en eerder (17+ = 17 jaar en ouder) 

 

 

3. Voor deze Paasmeeting GZVN 2020 hanteren we volgende inschrijvings-beperkingen: 

 9-10-jarigen: geen verdere beperkingen op het wedstrijdprogramma 

 Er moet per zwemstijl telkens gekozen worden voor ofwel een 50-meter ofwel een 100-meter. Over de stijlen heen mogen de 

inschrijvingen wel uit 50- en 100-meter inschrijvingen bestaan. De 400m vrije slag en 200m wisselslag (11-14j) valt niet onder 

deze regeling, hier mag aanvullend nog voor ingeschreven worden. 
Bv. 50m vrije slag en daarna 100m vrije slag kiezen is niet toegelaten, maar inschrijven voor 50m schoolslag en 100m vrije slag is wel toegelaten. 

 Voor volgende wedstrijdnummers zijn er onderstaande inschrijflimieten ingesteld (absolute besttijd in 25m- of 50m-bad). 
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De limieten moeten gezwommen zijn tussen 1/1/19 en dag van inschrijving. 

De organiserende club heeft het recht om, indien het tijdsschema dit toelaat, haar eigen zwemmers (zonder limiettijden) toe 

te laten de reeksen op deze nummers aan te vullen. Zij kan eveneens geschrapte zwemmers, in onderling overleg, aan andere 

nummers toevoegen zonder aan die inschrijflimiet te voldoen. 

VOOR DE 50m-WEDSTRIJDEN ZIJN ER GEEN INSCHRIJFLIMIETEN 

 

 

4. Indien op de deadline van de inschrijvingen en na opmaak van de startlijsten blijkt dat de toegelaten wedstrijdduur per dagdeel (4u) 

toch nog overschreden wordt, dan kunnen 1 of meerdere van volgende maatregelen genomen worden (volgorde op dat moment te 

bepalen door de organiserende club): 

- Voor clubs die hun deelname niet bevestigd hebben tegen 13/03/2020: achtereenvolgens schrappen van alle zwemmers van die club, 

in omgekeerde volgorde van tijdstip van inschrijving. 

- Zwemmers 11-14 jaar die ingeschreven zijn voor 400m vrije slag én 200m wisselslag kunnen geschrapt worden op één van de twee 

nummers (keuze welk nummer geschrapt wordt, gebeurt in overleg met de club/zwemmer). 

- Maximaal aantal starts op de 100m-nummers kunnen beperkt worden tot 3 ipv 4. 

 

 

5. Het inschrijfgeld bedraagt (VZF startgeld inbegrepen) 

€4 per start voor de 50m-wedstrijden en voor de wedstrijden 9- en 10-jarigen 

€5 per start voor de 100m-wedstrijden 

€6 per start voor de wedstrijden 400m vrije slag en 200m wisselslag 

Het inschrijfgeld moet voor 11/04/2020 overgeschreven worden op het rekeningnummer IBAN: BE40 0682 2133 8263 – BIC: GKCCBEBB 

van de Genker Zwemvereniging Neptunus met vermelding:  ’Paasmeeting 2020 + naam van de club’. 
 

 

 

 

B. OFFICIALS 
 

 De clubs worden er aan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en zwemsters telkens per daggedeelte (voormiddag 

en namiddag) ook de naam van hun clubafgevaardigde en de namen en de CV-nrs. van hun officials moeten opgeven" (het 

nodige aantal officials is functie van het door de club voor dat daggedeelte individueel ingeschreven aantal zwemmers en 

zwemsters op de ‘uiterste datum van inschrijving’ – zie ook Deel II, 3.1 van de ‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2017-2021 

– versie 21_9_2017: één official vanaf 3, twee officials vanaf 10, drie officials vanaf 20, vier officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40 

ingeschreven zwemmers, ...) 

 

 Om de neutraliteit van alle officials te waarborgen dienen zij te fungeren in witte kledij. Enkel de door de VZF ter beschikking 

gestelde polo's zijn toegelaten zonder extra logo's of bedrukking 

 

 

 

C. UITSLAGEN EN PRIJZEN 
 

1. De uitslag wordt voor alle wedstrijden rechtstreeks bepaald door de in de series gezwommen tijden, waarbij er per wedstrijd en per 

categorie een afzonderlijk klassement wordt opgemaakt, waaraan volgende (geld)prijzen worden toegekend: 

 9-10j: geen geldprijzen, medailles voor de 3 snelste zwemmers 

 11-12j / 13-14j / 15-16j / 17+ 1ste : € 15 

2de  : € 10 

3de : €   5 

 

 

2. Prijzen voor het over-all klassement in de categorie 11-12 jaar en de categorie 13-14 jaar 

Er wordt per zwemmer - over de volledige dag en op basis van FINA-punten – de som gemaakt van zijn/haar beste resultaat op 

200wissel of 400vrij én van de beste drie 50m/100m-resultaten. Of m.a.w.: de hoogste 3 scores per zwemmer op de 50/100m-

nummers worden samengeteld met zijn/haar beste resultaat op 200wissel of 400vrij. Er wordt voor dit “Eindklassement” een 
onderscheid gemaakt tussen een klassement voor de dames en een klassement voor de heren. 

Volgende geldprijzen worden hierbij toegekend: 
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11-12j:  1ste : € 25 

2de  : € 20 

3de : € 15 

4de : € 10 

5de : €   5 

 13-14j:  1ste : € 50 

2de  : € 40 

3de : € 30 

4de : € 20 

5de : € 10 

 

 

3. Prijzen voor het over-all klassement in de categorie 15-16 jaar en de categorie 17j aar en ouder 

Voor deze categorieën wordt 1 totaal klassement opgemaakt (“Open Eindklassement 15+”). Van alle zwemmers wordt het totaal van 

hun 4 prestaties over de volledige dag (dus voormiddag en namiddag samen) opgeteld, op basis van FINA-punten. Er wordt voor dit 

“Open Eindklassement 15+” een onderscheid gemaakt tussen een klassement voor de dames en een klassement voor de heren. 
Volgende geldprijzen worden hierbij toegekend (Open klasse 15+): 

- 1ste : €   75 

- 2de : €   60 

- 3de : €   45 

- 4de : €   30 

- 5de : €   15 

 

 

4. Bij gelijke tijden voor een podiumplaats of bij gelijke punten voor het “Eindklassement”, worden gelijke (geld)prijzen toegekend. Bij 

een gelijke 1ste plaats vervalt de 2de plaats, bij gelijke 2de plaats vervalt de 3de plaats, enz… 

 

 

5. Een zwemmer die uitgesloten wordt op een wedstrijdnummer, krijgt geen punten toegekend op dit nummer. 

 

 

6. Voor de wedstrijden 7 en 16 (9- en 10-jarigen) zijn er telkens drie medailles voorzien per leeftijdsjaar en jongens en meisjes apart. 

 

 

7. Elke prijs dient persoonlijk afgehaald te worden. Bij afwezigheid tijdens de uitreiking gaat de prijs naar de organiserende club. 

 

 

8. Het over-all klassement wordt in alle rust (om fouten te vermijden) achteraf opgemaakt. Het prijzengeld voor deze over-all 

klassementen zal bijgevolg achteraf aan de betreffende clubs overgemaakt worden. 

 

 

 

 

Het bestuur GZVN 


