Vlaamse Zwemfederatie vzw
Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen

PROVINCIALE CRITERIUM
REGLEMENT

1. Het provinciaal criterium worden georganiseerd door het provinciale bestuur.
2. De juiste datums van deze wedstrijden worden door het provinciale bestuur vastgelegd in de loop van
januari.
3. Op de kalenderzitting worden de wedstrijden van het provinciaal criterium toegewezen aan de zwemclubs.
4. Op de dagen een provinciaal criterium mogen geen andere wedstrijden georganiseerd worden in OostVlaanderen.
5. Het wedstrijdprogramma van deze wedstrijddagen is vastgelegd door het provinciaal bestuur ( zie bijlage )
6. De toegewezen clubs staan in voor alle kosten :
- Zwembad, accommodatie , toezicht redders, geneeskundige dienst ed.
- De kosten voor de jury worden betaald door de organiserende club
- Het startgeld is vastgelegd op 3,00 € per individuele start en 3,00 € per aflossingsstart. Hiervan betaalt
de inrichtende club 0.70€ aan de VZF en bij de inschrijving betaalt de inschrijvende club
2,50€/individuele start aan het provinciaal bestuur en 2,50€/aflossingsstart aan het provinciaal bestuur.
- De aankoop van de medailles bij het provinciaal bestuur. Verdeelsleutel 50/50, met een maximum van
150,00€. De overtollige medailles worden teruggenomen door het provinciaal bestuur.
7. De organiserende club staat in voor :
- Het officiële voorprogramma wordt tijdig ( 40dagen ) ter goedkeuring doorgestuurd naar Henri Van
Damme. ( henribernadettevandamme@skynet.be )
- De uitnodiging aan alle clubs uit de provincie worden min. 30 dagen voor de wedstrijd verstuurd.
- Het opmaken van het programma volgens de geldende sportreglementen.
- Verzorgen van het programma en de uitslag
- Het programma wordt minstens 2 dagen voor de wedstrijd aan de kamprechter en aan Henri Van
Damme bezorgd.
- Wedstrijdsecretariaat
- Een kopie van het juryblad wordt bezorgd aan het provinciale secretariaat ( riaflieberg@proximus.be )
- Vermelding op het programma van het aantal deelnemers per club, het aantal individuele starten per
club
- Het programma en de uitslag wordt steeds doorgestuurd naar het provinciale secretariaat en de
sportsecretaris.
8. De toegangsprijs voor het publiek is vastgelegd op 5,00€/ persoon. Kinderen jonger dan 12jaar mogen gratis
binnen. De inkomsten hiervan zijn voor de organiserende club.
9. Het is de organiserende club verboden een toelage aan het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen aan te
vragen voor eender welke activiteit.
10. Aan het provinciaal Criterium kunnen enkel zwemmers deelnemen die een VZF-competitievergunning
bezitten en aangesloten zijn bij een club uit Oost-Vlaanderen.
11. Het Provinciaal Criterium wordt gezwommen volgens de sportreglementen van de FINA-KBZB en VZF.
12. Het provinciaal Criterium staat open voor zwemmers van de leeftijdscategorie vanaf 9jaar en ouder.
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13. Een A-zwemmer mag niet deelnemen aan de wedstrijden waarvoor hij een A-limiet heeft gezwommen (
voor de inschrijving ). Deze zwemmers mogen wel deelnemen aan andere wedstrijden .
14. Indien een club een A-zwemmer inschrijft voor een wedstrijd waarin hij/zij de A-limiet heeft gezwommen
voor de inschrijving zal een boete aangerekend worden .
15. Om jonge zwemmertjes aan te moedigen en door te zetten zullen jonge zwemmertjes ( tot 14 jaar ) die de
B-limiet nog niet gezwommen hebben per wedstrijd aparte reeksen opgemaakt worden .
16. Voor deze “C” zwemmers , tot de leeftijd van 14 jaar zal een aparte rangschikking opgemaakt worden en
medailles uitgereikt worden.
17. Voor de zwemmers vanaf de leeftijd van 15jaar wordt slechts één klassement opgemaakt.
18. Voor alle wedstrijden worden telkens 3 medailles voorzien voor jongens en meisjes per leeftijdscategorie,
behalve bij de 9-10-11-12-13 en 14-jarigen worden de medailles per leeftijd uitgereikt.
19. Er is een leeftijdscategorie van de 15 en 16 jarigen en een leeftijdscategorie + 17jarigen
20. Voor de wedstrijden bij de 11-12-13 en 14 jarigen worden ook telkens 3 medailles voorzien voor jongens en
meisjes per leeftijd voor de zwemmers die nog geen B-limiet gezwommen hebben.
21. Indien een zwemmer een B-tijd behaald heeft voor 1zwemstijl/afstand , dan is hij /zij enkel B-zwemmer voor
deze zwemstijl/afstand, voor alle andere zwemstijlen en afstanden blijft hij/zij een C-zwemmer , indien hij/zij
jonger is dan 15jaar.
22. Indien een zwemmer een A-tijd heeft behaald voor 1 zwemstijl/afstand , dan is hij /zij enkel A zwemmer
voor deze zwemstijl/afstand, voor alle andere zwemstijlen en afstanden blijft hij /zij B zwemmer.
23. Elk jaar wordt elke B-zwemmer in januari opnieuw C-zwemmer tenzij hij/zij de limiet van het nieuwe jaar al
heeft gehaald.
24. Elk jaar wordt elke zwemmer met een A-limiet in januari opnieuw B-zwemmer tenzij hij/zij de limiet van het
nieuwe jaar al heeft gehaald.
25. Elk jaar wordt elke zwemmer met een B-limiet in januari opnieuw C-zwemmer ( indien jonger dan 15j ) tenzij
hij/zij de limiet van het nieuwe jaar al heeft gehaald.
26. Het provinciaal bestuur zal jaarlijks de B-limieten kenbaar maken en aanpassen waar nodig.
27. Voor de estafettewedstrijden zijn er enkel medailles voor de 1ste ploeg in elke leeftijdscategorie.
28. In de aflossingswedstrijden per categorie moeten de 4 zwemmers behoren tot de categorie waarvoor de
ploeg is ingeschreven.
29. Indien 1 zwemmer afwijkt van de leeftijdscategorie wordt deze ploeg automatisch ingeschreven in de open
categorie;
30. In de open aflossingswedstrijden mogen zwemmers uit alle leeftijdscategorieën zwemmen.
31. Volgende categorieën worden in de estafettewedstrijden bepaald : 11 en 12-jarigen , de 13 en 14-jarigen, de
15 en 16-jarigen en de open categorie.
32. De medailles moeten door de zwemmers persoonlijk worden afgehaald tijdens de podiumceremonie.
33. De inschrijvingen gebeuren via TEAM Manager . Volgende bestanden moeten worden opgestuurd :
- Inschrijflijst met datum en plaats waar inschrijftijd gezwommen werd ( overzicht op namen )
- Nominatieve namenlijst
- Lenex file
- Lijst met officials per sessie.
34. De ingeschreven clubs zorgen voor voldoende officials, volgens de geldende reglementering. Clubs die bij de
inschrijving onvoldoende officials opgeven worden beboet door de VZF.
35. Klassement Oost-Vlaams Criterium
Per leeftijdscategorie zal een all round kampioen van het Oost-Vlaams Criterium gehuldigd worden, en dit op
de jaarlijkse kampioenenviering van het provinciaal bestuur. De eerste drie zwemmers zullen dan ook een
geldprijs ontvangen. Deze geldprijs moet persoonlijk afgehaald worden.
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Een zwemmer kan maar in één klassement ( PK of PC ) worden gehuldigd.
Om deze all round kampioen te bepalen wordt een rangschikking opgemaakt . In elke wedstrijd worden
punten toegekend volgens de rangschikking ( 10ptn voor de 1ste plaats, 8ptn voor de 2de plaats, 6ptn voor de
derde plaats , 5ptn voor de vierde plaats, 4ptn voor de vijfde plaats, 3ptn voor de zesde plaats, 2ptn voor de
zevende plaats en 1pt voor de achtste plaats.
Bij een gelijke stand wordt dan gekeken naar het meeste aantal 1ste plaatsen.
De geldprijs wordt voor dit seizoen bepaald op:
- 11-12j ( 25€ -15€ en 10€ ) voor jongens en meisjes
- 13-14j ( 25€ -15€ en 10€ ) voor jongens en meisjes
- 15-16j (25€ -15€ en 10€ ) voor jongens en meisjes
- +17j (25€ -15€ en 10€ ) voor jongens en meisjes
Deze geldprijzen kunnen elk jaar herzien worden door het provinciaal bestuur.
1. Clubkampioenschap
Alle punten van de beste zwemmer van elke club in elke wedstrijd worden per club samengeteld ( jongens
en meisjes ) en hiervan wordt een klassement opgemaakt. Dus enkel de punten van de beste zwemmer per
club worden gerekend. De club met de meeste punten wordt zo clubkampioen van het Provinciaal Criterium.
De eerste 5 clubs zullen hiervoor ook een geldprijs ontvangen; Deze zal ook uitgedeeld worden op de
jaarlijkse kampioenenviering. Enkel een bestuurslid kan deze geldprijs ontvangen.
Deze geldprijs wordt dit seizoen bepaald op :
-

1st plaats : 100,00 €
2de plaats : 80,00 €
3de plaats : 60,00 €
4de plaats : 40,00 €
5de plaats : 20,00 €
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