
Vlaamse Jeugd Kampioenschappen 
Inschrijvingsmodaliteiten 

Vlaamse Jeugd Kampioenschappen: vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 februari 2017 

Organisator: Vlaamse Zwemfederatie 

Zwembad: Wezenberg, Desguinlei 17-19, 2018 Antwerpen - 50m bad, 8 banen, elektronische tijdopname, diepte: 3.85m - 2.25m, 

temperatuur 26-27°C 

Kassa 
• vrijdag: €5 

• dagticket (zaterdag/zondag): €15 

• 2 dagen: €25 

-14 jarigen 

• gratis 

+60 jarigen 

• vrijdag: €3 

• dagticket: €10 

Inschrijvingen 

• Wedstrijdprogramma 

• Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 03/02/2017 voor 09u00. 

• Limiettijden moeten gezwommen worden tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016. 

• De inschrijvingen worden, na de inschrijfdatum, ter controle op de website geplaatst. 

Reglement 

1. De Vlaamse Jeugd Kampioenschappen (VJK) zullen plaatsvinden, behalve in geval van overmacht, in het eerste of tweede weekend 

van de maand februari. 

2. Aan het VJK kunnen enkel zwemmers deelnemen die in het bezit zijn van een competitievergunning bij een club, aangesloten bij de 

Vlaamse Zwemfederatie. 

3. De VJK staan open voor volgende leeftijdscategorieën: 11 – 12 – 13 – 14 - jarigen, zowel bij de jongens als bij de meisjes. 

4. Op het programma van de VJK worden, zowel voor de jongens als de meisjes, volgende afstanden en nummers gezwommen : 

1. 11-12-jarigen: vrije slag: 100m-200m-400m-800m (enkel 12 j), schoolslag: 100m-200m, rugslag: 100m-200m,  vlinderslag: 

100m, wisselslag: 200m 

2. 13-14-jarigen: vrije slag: 100m-200m-400m-800m (enkel meisjes) - 1500m (enkel jongens), schoolslag: 100m-200m, rugslag: 

100m-200m,  vlinderslag: 100m, wisselslag: 200m-400m   

5. Alle zwemmers dienen, bij het afsluiten van de inschrijvingen, nominatief ingeschreven te worden, behalve de zwemmers die enkel 

deelnemen aan de aflossingen. Deze namen worden op de dag zelf opgegeven bij het indienen van de aflossingsformulieren. 

6. Zwemmers, die aan de individuele nummers deel nemen moeten vooraf de limiettijden, op de 200m wisselslag of de 400m vrije slag 

gezwommen hebben, tussen 01 januari en 31 december van het voorgaand jaar. 

7. De limiettijden, op de 200m wissel- en 400m vrije slag, kunnen gezwommen worden in zowel een 25m – of 50m bad. De limiettijden 

worden jaarlijks bepaald door het VSB – Zwemmen. 

8. De zwemmers dienen ingeschreven te worden met een reëel gezwommen tijd, tussentijden worden niet aanvaard als inschrijftijden. 

Enkel de inschrijftijden, gerealiseerd in de periode vanaf 01 januari van het voorgaand jaar tot en met de uiterste inschrijfdatum 

worden aanvaard. 

9. Iedere zwemmer mag maximaal aan 6 (zes) individuele nummers deelnemen, aflossingen niet inbegrepen. 

10. Zwemmers die enkel deelnemen aan de aflossingen dienen vooraf geen limiet gezwommen te hebben. 

11. De zwemmers mogen ingeschreven worden met hun absolute besttijd, gezwommen in een 25m of 50m bad op voorwaarde dat deze 

onder de limiettijd is. 

12. De tijden van de zwemmers, ingeschreven met een 25m-bad tijd, zullen geconverteerd worden op basis van de FINA punten. 

13. Enkel de zwemmers met de Belgische nationaliteit en vergunning bij de VZF kunnen Vlaams Kampioen worden. De podiumplaatsen 

zijn voorbehouden voor zwemmers met de Belgische nationaliteit. Een zwemmer met een buitenlandse nationaliteit, die binnen de 

eerste drie eindigt, ontvangt wel de medaille volgens de plaats die hij/zij gezwommen heeft. 

14. Voor de podiumplaatsen zijn er drie medailles voorzien per leeftijdsjaar, behalve voor de aflossingen. 

15. Voor de aflossingen zijn er drie medailles voorzien voor de categorie 11 – 12jarigen en 13 – 14jarigen. 

http://www.zwemfed.be/sites/default/files/definitief_programma_VJK_2017.xlsx


16. De zwemmers dienen hun medaille persoonlijk te komen afhalen tijdens de medaille uitreiking. Niet afgehaalde medailles blijven 

eigendom van de organisatie. 

17. De inschrijvingen dienen te gebeuren via het programma SPLASH en dienen vergezeld te worden van volgende gegevens: 

1. Inschrijvingslijst met datum en plaats waar tijd gezwommen werd (Overzicht op namen) 

2. Nominatieve namenlijst (Namenlijst) 

3. Lenex file 

Limieten 
MEISJES     JONGENS     
11 jaar 400 vs 06:21,30 11 jaar 400 vs 06:17,00 
(geboren in 2006) 200 ws 03:23,50 (geboren in 2006) 200 ws 03:24,40 
12 jaar 400 vs 05:51,20 12 jaar 400 vs 05:52,10 
(geboren in 2005) 200 ws 03:07,10 (geboren in 2005) 200 ws 03:07,40 
13 jaar 400 vs 05:27,40 13 jaar 400 vs 05:19,20 
(geboren in 2004) 200 ws 02:54,30 (geboren in 2004) 200 ws 02:52,40 
14 jaar 400 vs 05:10,90 14 jaar 400 vs 05:03,80 
(geboren in 2003) 200 ws 02:46,50 (geboren in 2003) 200 ws 02:40,30 

Officials 
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