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VOORPROGRAMMA LIVE results op Swimrankings/Splash Me: JA X NEEN O 
voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: 28/09/2021 
 
Antw     Vl.Bra/Bru    Limb  X  O-Vl     W-Vl    Goedgekeurd voor het VSB op        

 
Voorzitter: Naam:  door       

 C.V.nr:   - E-mail:       
 

Kamprechter 1: Naam:    
 C.V.nr:     - E-mail:       
 

Kamprechter 2: Naam:    
 C.V.nr:     - E-mail:       

 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Organisator (club afk.): GZVN 

 

Starter: 

 

Datum wedstrijd : 11/11/2022 

- UMANS Jozef  OZV/10225/56 

  
Zwembadgegevens 

Naam: SportinGenk Park 

Adres: Stedelijk Zwembad Genk, Emiel Van Dorenlaan 144, Genk 

  

Jurysecretaris: Aantal banen: 8 

- THUWIS MARC  GZVN/11120/67 

 

Lengte: 50m 

Tijdopname: Handmatig 

 

Medische dienst: extra redder 

Aanvraag dubbelzwemmen1:  JA        NEEN  X 

Baanbreedte (optioneel):   

1 toegelaten voor wedstrijden met ENKEL  800m – 1500m (alle 

categorieën)  en/of  400m vs (enkel  9-10-jarigen) op het programma. 

  

INSCHRIJVINGEN e-mailen naar:  

   Uiterste datum: 04/11/2022 (max 14 dagen vóór wedstrijddatum) 
Naam:  Jurgen Huys    

E-mail:  wedstrijden@gzvneptunus.be  

Tel / GSM 0496 58 01 10 Inschrijftijden van 1/01/2019 tot en met 03/11/2022  

WEDSTRIJDGEGEVENS 
 
Aard van de wedstrijd:  Provinciaal 

Internationaal  O  

Nationaal  O  Beker O 

Op uitnodiging X   Wisselbeker O   

 
 
Aanvang inzwemmen: 08:00 - 08:55 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers) 
Aanmelden officials bij kamprechter: 08:15 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang) 
Aanvang wedstrijd: 09:00 uur 

Max. aantal starten per zwemmer: - Zie reglement 

 

 

Prijzen :  Zie wedstrijdreglement 
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NAAM VAN DE WEDSTRIJD :   Jeugdcriterium Genk 2022 

     
  

Wed.Nr. Soort Afstand Stijl Geslacht1 Leeftijden 

1. series 100m Schoolslag Heren 11 – 12 / 13 – 14 

2. series 100m Schoolslag Dames 11 – 12 / 13 – 14 

3. series 100m Schoolslag Alle 9 / 9 / 10 / 10 

4. series 100m Rugslag Heren 11 – 12 / 13 – 14 

5. series 100m Rugslag Dames 11 – 12 / 13 – 14 

6. series 100m Rugslag Alle 9 / 9 / 10 / 10 

7. series 100m Vlinderslag Heren 11 – 12 / 13 – 14 

8. series 100m Vlinderslag Dames 11 – 12 / 13 – 14 

9. series 50m Vlinderslag Alle 9 / 9 / 10 / 10 

 Pauze  Pauze 15 min + prijsuitreiking wedstrijden 1 tot 6  

10. series 200m Wisselslag Heren 11 – 12 / 13 – 14 

11. series 200m Wisselslag Dames 11 – 12 / 13 – 14 

12. series 100m Vrije slag Alle 9 / 9 / 10 / 10 

13. series 100m Vrije slag Heren 11 – 12 / 13 – 14 

14. series 100m Vrije slag Dames 11 – 12 / 13 – 14 

  Einde wedstrijd + Prijsuitreiking wedstrijd wedstrijden 7 tot 14 

 

De gemelde duur van een pauze is een richtlijn en kan aangepast worden in functie van de timing door de Kamprechter 
 
indien na inlezen van de inschrijvingen de wedstrijdduur overschreden wordt, kan deze pauze (gedeeltelijk) komen te vervallen. De voorziene 
prijsuitreiking wordt in dat geval uitgesteld tot na het einde van de wedstrijd. 
 

Gemengd is enkel toegelaten voor 9 en 10-jarigen. 

 
Het programma zal verschijnen op volgende website:  
  X  http://gzvneptunus.be 
  X  www.swimrankings.net 

 
Vrije tekst:  
 

 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 moeten zij fungeren in witte kledij. Enkel de door de VZF ter 
beschikking gestelde polo's zijn toegelaten zonder extra logo's of bedrukking 
 

 Inschrijven met het SPLASH-Programma via e-mail naar wedstrijden@gzvneptunus.be. Indien u geen bevestiging van de 
inschrijving ontvangt van de organiserende club, gelieve dan contact op te nemen vóór de laatste dag van de 
inschrijvingsperiode. 
 

 Het is aan te raden om uw deelname te bevestigen tegen 11 oktober 2022 via wedstrijden@gzvneptunus.be 
Voor mogelijke schrappingen bij overschrijden wedstrijdduur: zie wedstrijdreglement 
 

 Gelieve de startgelden voor 7/11/2022 te storten op het rekeningnummer IBAN: BE40 0682 2133 8263 – BIC: 
GKCCBEBB 
Met vermelding: Jeugdcriterium Genk + naam club 
 

 Verdere info (prijzen, …): Zie wedstrijdreglement 
 

 
 



 

Reglement Jeugdcriterium Genk 2022 
 
 

 

A. OFFICIALS 
 
 

1. De clubs worden er aan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en zwemsters ook de naam van hun 

clubafgevaardigde en de namen en de CV-Nrs. van hun officials moeten opgeven. 

 

2. 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 of T-shirts zijn toegelaten zonder extra logo's of bedrukking. 
 

 

 

B. INSCHRIJVINGEN 
 
 

1. Mogen we u vragen om ons tegen 11 oktober 2022 een realistische schatting door te geven van het totaal aantal 

deelnemers. 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 11 oktober 2022 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 inschrijvingen dienen bij voorkeur te gebeuren tegen 1/11/2022 en ten laatste op 4/11/2022, d.m.v. het Lenex-bestand. 

Inschrijvingen mogen verstuurd worden naar wedstrijden@gzvneptunus.be 

Elke ingeschreven club ontvangt een inschrijfbevestiging tegen ten laatste 7/11/2022 

 

 

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

 2013 (9j) 

 2012 (10j) 

 2010-2011 (11-12j) 

 2008-2009 (13-14j) 

 

3. Voor dit Jeugdcriterium 2022 gelden volgende inschrijvingsbeperkingen: 

 9-jarigen: aantal te zwemmen wedstrijden is beperkt tot 2 wedstrijden 50of100m 

 10-jarigen: aantal te zwemmen wedstrijden is beperkt tot 2 wedstrijden 50of100m of 1 wedstrijd 200m + 1 

wedstrijd 100m 

 11-12j en 13-14j: aantal te zwemmen wedstrijden is beperkt tot 3 wedstrijden 

 

4. Indien op de deadline van de inschrijvingen en na opmaak van de startlijsten blijkt dat de toegelaten wedstrijdduur 

per dagdeel (4u) 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 11/10/2022: achtereenvolgens schrappen van alle 

zwemmers van deze clubs, in omgekeerde volgorde van tijdstip van inschrijving. 

- Maximaal aantal starts kunnen beperkt worden tot 2 ipv 3. 

 

5. Het inschrijfgeld bedraagt 
 

€5 per start voor de 9-10-jarigen 

€6 per start voor 11+ 

 

Het inschrijfgeld moet voor 7/11/2022 overgeschreven worden op het rekeningnummer IBAN: BE40 0682 2133 8263 – 

BIC: GKCCBEBB van de Genker Zwemvereniging Neptunus met vermelding: ‘Jeugdcriterium Genk + naam club’. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 prijzen worden toegekend: 

 

 9-10j: medailles voor de 3 snelste zwemmers, per leeftijd, meisjes en jongens apart 

 11-12j en 13-14j medailles voor de 3 snelste zwemmers, per leeftijdscategorie, meisjes en jongens apart 

 

2. Bij gelijke tijden voor een podiumplaats, worden gelijke prijzen toegekend. Bij een gelijke 1ste plaats vervalt de 2de plaats, 

bij gelijke 2de plaats vervalt de 3de plaats, enz… 

 

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