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1. De wedstrijden gaan door onder de reglementen van de KBZB/VZF en van de FINA / 

World Aquatics. De wedstrijden zijn enkel toegankelijk op uitnodiging en voor de clubs 
aangesloten bij de KBZB of een land lid van de FINA/World Aquatics. 

 
2. Voor deze AIYSC 2023 wedstrijd hanteren we limieten voor alle afstanden die 

aan het wedstrijdreglement worden toegevoegd.  De limiettijden moeten 
gezwommen zijn na 1 januari 2022 en voor 6/4/2023. Bij inschrijving mogen zowel 
limieten gezwommen in een 25m bad als in een 50m bad worden doorgegeven.   
De organiserende club kan de zwemmers met een limietoverschrijding bij de 
inschrijving zonder kennisgeving schrappen. Inschrijvingen met 
limietoverschrijding kunnen enkel aanvaard worden mits een duidelijk gemotiveerd 
schrijven en/of G-attest.  
 

3. De organisator behoudt zich het recht voor om bij te groot aantal inschrijvingen de 400 m, 
200 m en 100 m reeksen in aantal te beperken of indien nodig het aantal 

zwemmers per club of het aantal starten per zwemmer te beperken. Bij eventuele 
schrappingen wegens te groot aantal zwemmers in een bepaalde reeks, zullen de 
zwemmers met de traagste inschrijftijden geschrapt worden. 
Geschrapte zwemmers worden via hun club verwittigd na de uiterste inschrijvingsdatum. 
 

4. Elke zwemmer/ster mag maximaal 1 x in  een 400m, 2 x in een 200m; 2 x in een 

100m, en 3 x in de 50m starten.  

 

5. Zwemmers van de organiserende club kunnen ingeschreven worden buiten limiet voor 
volgende wedstrijden: 100 m vrije slag en 2 x 50 m naar eigen keuze. 
 

6. De organiserende club behoudt zich het recht om eigen zwemmers – buiten limiet - in de 
vrije banen toe te voegen op alle wedstrijdonderdelen. 
 

7. De leeftijdscategorieën voor deze wedstrijd zijn de volgende : 
 
11-12j (2012-2011)  13-14j (2010 – 2009) 15-16j (2008– 2007)  
17-18j (2006 - 2005) 19j+(2004/+) 

 
 

8.  Het AIYSC 2023 programma voorziet volgende finales voor de 100m-wedstrijden : 

 
op zaterdag 15/4/2023 
100m vlinderslag dames/heren  +  100m vrije slag dames/heren 

 
op zondag 16/4/2023 
100m schoolslag dames/heren  +  100m rugslag dames/heren 
 
De finales bestaan uit:  
- JEUGD finales voor de 8 beste tijden over de categorieën: 
 11-12j (2012-2011) en 13-14j (2010 – 2009). 
- OPEN finales voor de 8 beste tijden over alle categorieën heen 
 
Voor de finales staat het de 11-14 jarigen vrij om deel te nemen aan de OPEN finale OF 
aan de JEUGD finale.  
Na het zwemmen van de reeksen zal de samenstelling van de finales bekend gemaakt 
worden.  De clubafgevaardigden moeten verplicht ten laatste 30 minuten na de 
bekendmaking van de finales hun eventuele afmeldingen voor de finales doorgeven aan 
het jurysecretariaat 

 
De drie eerst geklasseerde zwemmers van elke finale ontvangen respectievelijk: 

   €50 - €30 en €20. 
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9. De DRIE WISSELBEKERS worden toegekend aan de clubs die de meeste punten 

behalen (zie reglement wisselbekers). 
 
10. Elk nationaal en gehomologeerd record, op deze wedstrijd gezwommen, wordt 

beloond met een prijs van €150. Elk nationaal gehomologeerd jeugdrecord wordt 
met  €50 beloond. Zwemmers kunnen enkel een nationaal record zwemmen onder de 
nationaliteit van de club waarmee ze zijn ingeschreven. 

 
 

11. PRIJS COMPLETE ZWEMMER/STER wordt toegekend aan de zwemmer/ster met de 
meeste punten, uitgezonderd de punten van de prestaties in finales, volgens de FINA 
tabellen voor zijn/haar beste prestatie op 200m EN zijn/haar beste 100m EN 

zijn/haar beste 50m, in de reeksen.  Z.OL.A. vzw voorziet dit jaar telkens €200 

voor de meest complete zwemmer en zwemster en houdt zich het recht voor elk 
jaar deze prijs aan te passen. 

 
 

12. De voorinschrijving van de club mét verplichte opgave van het aantal zwemmers moet 
ten laatste gemaild worden op 1 maart 2023 op het mailadres 
‘wedstrijdsecretariaat@zolaswim.be. Na voorinschrijving wordt de lenex-file 
toegestuurd. 
De clubs die deelnamen in 2022 (of zich hadden aangemeld voor de geannuleerde 
wedstrijd van 2020) hebben voorrang voor hetzelfde aantal zwemmers als bij de laatste 
deelname.  
Nieuwe clubs komen automatisch op een wachtlijst in volgorde van datum aanvraag. Na 
afloop van de periode van de voorinschrijvingen (1 maart 2023) worden zij verwittigd of 
deelname mogelijk is. 

 
13. De definitieve inschrijving van de deelnemers via lenex en namenlijst in pdf moeten 

uiterlijk op vrijdag 7 april 2023 gemaild worden naar 
wedstrijdsecretariaat@zolaswim.be 
Bij overschrijding van het totaal aantal toegelaten zwemmers per wedstrijd kunnen 
zwemmers met de traagste inschrijftijd geschrapt worden. De clubs worden hiervan zo 
snel als mogelijk op de hoogte gesteld. 
 

14. De startgelden bedragen 50 m= €6 / 100m = €7  / 200m= €8 / 400m = €9. 

Startgelden moeten ten laatste op 12 april 2023 gestort zijn op het rekeningnummer 
van de KONINKLIJKE ZWEMCLUB OLYMPIC ANTWERPEN vzw:   
ARGENTA SPAARBANK - IBAN BE75 9796 2345 2751 - BIC ARSPBE22 
 

15. Deelnemende clubs moeten zorgen voor het fungeren van het minimum aantal officials 

per sessie conform met de reglementen van de Vlaamse Zwemfederatie. Deze 
dienen zich ten laatste 45’ voor aanvang wedstrijd te melden op het jurysecretariaat. 
Graag de beschikbare officials opgeven via de lenex. Voor Nederlandse clubs graag ook 
een overzicht bezorgen per mail van de bevoegdheden van de officials. 
 

16. Alle afgevaardigden dienen zich ten laatste 45’ voor aanvang wedstrijd te melden op 
het jurysecretariaat voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst en de briefing. 
 


