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1.1. De wedstrijden gaan door onder de reglementen van de Koninklijke Belgische Zwembond/VZF  en de FINA 
en zijn toegankelijk op uitnodiging. Alle Belgische clubs evenals de buitenlandse clubs, waarvan het land FINA lid 
is, kunnen deelnemen.  
 
1.2. Elke zwemmer/ster zwemt steeds in zijn/haar leeftijdscategorie. De puntentelling voor deze 
wisselbekers gebeurt als volgt:  1ste plaats = 12 punten, 2de plaats = 10 punten, 3de plaats = 8 punten,  
4de plaats = 7 punten, 5de plaats = 6 punten, 6de plaats = 5 punten,7de plaats = 4 punten,  
8ste plaats = 3 punten, 9de plaats = 2 punten, 10de plaats = 1 punt  
 
1.3. Bij gelijke eindstand zal de club met de meeste eerste, tweede, derde, enz. plaatsen de uiteindelijke 
winnaar worden per wisselbeker-categorie. 
 
1.4. De winnende club zal jaarlijks een verkleind model van de wisselbeker ontvangen.  
 
1.5. De namen van de winnende clubs alsmede het jaartal zullen door ZOLA op de beker worden gegraveerd.  
 
1.6. De wisselbeker blijft in het bezit van ZOLA. tot één club deze beker definitief verwerft.  
 
1.7 Een club kan maximaal 2 opeenvolgende malen een wisselbeker definitief verwerven.  
 
1.8. Het wedstrijdprogramma van deze “ANTWERP INTERNATIONAL YOUTH SWIMMING CUP” kan jaarlijks door 
ZOLA gewijzigd worden.  
 
1.9 Omstandigheden niet in dit reglement voorzien, zullen door het bestuur van ZOLA worden beslecht.  
 
 
Er zijn 3 wisselbekers voorzien : de wisselbeker “Schepen van Sport van de Stad Antwerpen” en de 
wisselbeker “Provinciale Sportdienst van de Provincie Antwerpen” en de wisselbeker “ZOLA” . 
 
 
WISSELBEKER VOOR DE CATEGORIE 11J-12J (2011-2010) / 13J-14J (2009-2008)  
 
Deze wisselbeker is geschonken door de “Provinciale Sportdienst van de Provincie Antwerpen”. Deze 
beker wordt definitief verworven door de club die driemaal deze beker na elkaar wint of vijfmaal niet na elkaar.  
 
WISSELBEKER VOOR DE CATEGORIE  15J-16J (2007-2006)/ 17J-18J (2005-2004)/ 19J +(2003+) 
 
Deze wisselbeker is geschonken door de “Schepen van Sport van de Stad Antwerpen”. Deze beker wordt 
definitief verworven door de club die driemaal deze beker na elkaar wint of vijfmaal niet na elkaar.  
 
 
2. WISSELBEKER VOOR DE BESTE OVERALL CLUB - “ WISSELBEKER ZOLA. ”  
 
De club, die na optelling van de punten in beide andere wisselbekers de meeste punten bekomt, wint deze 
beker. De beker wordt pas definitief verworven na 3 opeenvolgende malen winnaar te zijn geweest of 5 maal 
niet opeenvolgend. Deze beker is geschonken door de “ Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen ”.  
 
De club die deze beker wint, komt niet meer in aanmerking voor de twee andere wisselbekers. 
 
 
 
 
 

 

 


