KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - ALGEMEEN SECRETARIAAT
ORGANISATIE VAN DE BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN – JAAR 2018
CONTROLE
OPMERKINGEN
INBREUKEN

AANBESTEDINGSREGLEMENT
Artikel 01 – Organisatie
De organisatie van de Belgische Kampioenschappen Zwemmen wordt toegewezen bij aanbesteding en in
overeenstemming met de bondsreglementen.
Artikel 02 - Data
De data van de organisatie worden vastgelegd door de Sportcel Zwemmen op voorstel van de Sportcommissie
Zwemmen. De Belgische Zomerkampioenschappen worden steeds georganiseerd op 2 opeenvolgende weekends van 3
opeenvolgende dagen.
•
•
•
•

OPEN BELGIAN SWIMMING CHAMPIONSHIPS: 11-12-13 MEI 2018
BELGISCHE ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN PER CATEGORIE WE1 (11-12j/13-14j): 20-21-22 JULI 2018
BELGISCHE ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN PER CATEGORIE WE2 (15-16j/17-18j/19j&+): 27-28-29 JULI 2018
BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN 25 METER BAD: 10-11 NOVEMBER 2018

Artikel 03 - Administratieve bepalingen
De aanbestedingen moeten gericht zijn aan het Algemeen Secretariaat van de KBZB in dubbele omslag met vermelding
op de twee enveloppen "Kampioenschap van België".
Alléén de aanbestedingen die binnen de gestelde termijn op het Algemeen Secretariaat toekomen per aangetekend
schrijven of eigenhandig worden afgegeven op het uur en de dag van de opening, en voldoen aan de bondsreglementen
worden door de Raad van Bestuur en de Sportcommissie Zwemmen aanvaard.
De aanbestedingen vermelden de volgende inlichtingen:
- data van de organisatie;
- plaats van de organisatie, adres van het zwembad en telefoonnummer;
- aantal zwembanen, breedte van de zwembanen, de verschillende dieptes van het bad alsook – indien nodig en/of
indien nog niet beschikbaar - een kopij van de opmeting door een beëdigde landmeter en een officieel homologatieattest;
- volledige elektronische chronometrage;
- aangeboden bedrag (voluit geschreven):
met een minimum bedrag van € 5.000,00 voor de OPEN Belgian Swimming Championships (3 opeenvolgende
dagen).
met een minimum bedrag van € 8.500,00 voor de Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen per Categorie
WE1 (3 opeenvolgende dagen).
met een minimum bedrag van € 8.500,00 voor de Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen per Categorie
WE2 (3 opeenvolgende dagen).
met een minimum bedrag van € 2.000,00 voor de Belgische Kampioenschappen Zwemmen 25 meter bad (2
opeenvolgende dagen).
Het bod moet forfaitair zijn zonder voorwaarde of voorbehoud. De aanbesteding moet beantwoorden aan alle vereisten
van het lastenboek en de bondsreglementen en moet gebeuren via het officiële aanbestedingsformulier.
De Raad van Bestuur opent in aanwezigheid van de Sportcommissie Zwemmen op de datum en het uur gepubliceerd in
het aanbestedingsbericht de ingestuurde aanbestedingen. De aanwezigheid van een clubafgevaardigde is gewenst.
De Raad van Bestuur kent bij de opening van de aanbestedingen de organisatie onder voorbehoud toe.
Binnen de 14 dagen na de opening van de aanbestedingen zal de Sportcommissie Zwemmen ter plaatse een inspectie
uitvoeren om na te gaan of het zwembad voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het lastenboek.
De Sportcommissie Zwemmen maakt tijdens deze inspectie, in aanwezigheid van een afgevaardigde van de
organiserende club, eveneens een grondplan en een rapport op van het betrokken zwembad met aanduiding en
plaatsing van o.a. de jurytafel, de oproepkamer, het wedstrijdsecretariaat, het lokaal voor de dopingcontrole, het lokaal
van de chronometrage, de plaatsen voor het publiek, de coaches/clubafgevaardigden en de pers, de ruimte voor de
deelnemers, etc.
Tijdens de technical meeting wordt vervolgens gecontroleerd of alle items uit het inspectierapport aanwezig en voorzien
zijn.
Als een kampioenschap korte baan doorgaat in een aangepast zwembad, moet de verificatie van de 25m-afstand acht
(8) dagen voor de competitie uitgevoerd worden door de Sportcommissie Zwemmen.
De Raad van Bestuur beslist na de inspectie over de definitieve toekenning van de organisatie.
Indien de organiserende club niet voldoet aan alle voorwaarden van het lastenboek, kan de KBZB de organisatie van het
Belgisch Kampioenschap onthouden aan de organiserende club.
In deze tekst wordt met “KBZB” bedoeld: alle organen en personen die de KBZB kunnen vertegenwoordigen of binden.
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Artikel 04 – Controle, boeteclausules en onvoorziene gevallen
Een afvaardiging van de Sportcommissie Zwemmen en de Secretaris-generaal zullen ter plaatse vaststellen of de
opgegeven inlichtingen overeenstemmen met en voldoen aan de technische voorwaarden.
Vóór het kampioenschap wordt een “technical meeting” georganiseerd door de Nationale Sportcommissie Zwemmen met
de secretaris-generaal, de voorzitter van de jury, de kamprechter, de organisator en de verantwoordelijke van de
gegevensverwerking van de resultaten.
De KBZB heeft het recht om het even welke maatregel te nemen ter naleving van het lastenboek. De KBZB behoudt zich
het recht voor alle kosten te verhalen op de organiserende club die kunnen voortvloeien uit een overtreding of een
inbreuk van het lastenboek door de organiserende club.
In geval de clausules van het lastenboek niet nageleefd worden, dan zal de organiserende club een boete oplopen van
maximum € 6.500,00 en/of kan de toewijzing te allen tijde eenzijdig ingetrokken worden door de KBZB.
De Sportcommissie Zwemmen of de Raad van Bestuur beslist in elk onvoorzien geval. Deze beslissingen zijn
onherroepelijk.

LASTENBOEK
Artikel 05 - Zwembad
OPEN Belgian Swimming Championships
De lengte van het gehomologeerde overdekte zwembad moet 50 meter zijn, met minimum 8 zwembanen waarvan de
minimum breedte 2,00 meter bedraagt, met reglementaire startblokken aan beide kanten van het bad (start en
keerpunten).
Alle startblokken moeten van de nieuwe moderne generatie zijn (genre OMEGA OSB TYPE 11, genre ALGE SO5 of
gelijkaardig), uitgerust met Relay Break Detection (RBP). Per baan moet er ook een Backstroke Start Device beschikbaar
zijn.
Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen per Categorie WE1
De lengte van het gehomologeerde zwembad, overdekt of openlucht, moet 50 meter zijn, met minimum 8 zwembanen
waarvan de minimum breedte 2,00 meter bedraagt, met reglementaire startblokken.
Alle startblokken moeten van de nieuwe moderne generatie zijn (genre OMEGA OSB TYPE 11, genre ALGE SO5 of
gelijkaardig), uitgerust met Relay Break Detection (RBP).
Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen per Categorie WE2
De lengte van het gehomologeerde zwembad, overdekt of openlucht, moet 50 meter zijn, met minimum 8 zwembanen
waarvan de minimum breedte 2,00 meter bedraagt, met reglementaire startblokken.
Alle startblokken moeten van de nieuwe moderne generatie zijn (genre OMEGA OSB TYPE 11, genre ALGE SO5 of
gelijkaardig), uitgerust met Relay Break Detection (RBP).
Belgische Kampioenschappen Zwemmen 25 meter bad
De lengte van het gehomologeerde overdekte zwembad moet 25 meter zijn, met minimum 8 zwembanen waarvan de
minimum breedte 2,00 meter bedraagt, met reglementaire startblokken.
Alle startblokken moeten van de nieuwe moderne generatie zijn (genre OMEGA OSB TYPE 11, genre ALGE SO5 of
gelijkaardig), uitgerust met Relay Break Detection (RBP). Per baan moet er ook een Backstroke Start Device beschikbaar
zijn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De zwemlijnen moeten conform zijn met het FINA-reglement, goed zichtbaar zijn en voorzien van doorlopende
golfbrekende vlotters en markeringen op 15 meter voor de rugslag of voor het onderwater zwemmen.
De wanden voor de keerpunten zijn stevig en verticaal.
Een koord zonder vlaggetjes wordt gespannen op 15 meter van het startpunt om bij technische tekortkomingen de
deelnemers tegen te houden.
Een koord met vlaggetjes moet gespannen worden op 5 meter van het keerpunt en de aankomst voor de
rugslagzwemmers.
De minimum diepte van het waterpeil is 0,90 meter langs de ondiepe kant en 1,80 meter langs de diepe zijde.
Voor de 800 en 1500 meter wedstrijden worden de officiële aanduidingplaten gebruikt, aangeleverd door de KBZB.
Volledige elektronische tijdopname en bord met gelijktijdige affichering van alle banen zijn vereist.
De organiserende club staat in voor de correcte en nauwkeurige werking van zowel het start- als het timingsysteem en
kan hiervoor de nodige certificaten en attesten voorleggen, afgeleverd door onafhankelijke erkende keuringsdiensten.
De voorzitter en/of de kamprechter bezoeken voor de competitie het zwembad om te controleren of de technische
voorwaarden voldoen, overeenkomstig het inspectierapport opgemaakt door de Sportcommissie Zwemmen binnen de 14
dagen na de voorlopige toekenning onder voorbehoud.
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Artikel 06 - Water
De zuiverheid van het water moet voldoen aan de normen opgelegd door het organisme of de overheidsdienst bevoegd
voor de hygiëne van publieke sportinfrastructuur.
Het moet zuiver en helder blijven gedurende het hele verloop van de wedstrijden.
De watertemperatuur moet 26°C (+/-1°C) bedragen.
De organiserende club moet instaan voor het onmiddellijk verwijderen van niet toegelaten voorwerpen in het water tijdens
de wedstrijden.
De watercirculatie moet tijdens de wedstrijden uitgeschakeld worden of toch tot het hoogst nodige beperkt blijven
teneinde geen stromingen te veroorzaken in bepaalde zwembanen.
Artikel 07 - Bijkomende vereiste voorzieningen
OPEN Belgian Swimming Championships
De organiserende club moet de gelegenheid bieden aan de deelnemers om uit te kunnen zwemmen in een zwembad
met verwarmd water en beschikken over warme stortbaden tijdens de kampioenschappen.
Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen per Categorie WE1, WE2 & Belgische Kampioenschappen
Zwemmen 25M
De organiserende club moet de gelegenheid bieden aan de deelnemers om uit te kunnen zwemmen in een zwembad
met verwarmd water of beschikken over warme stortbaden tijdens de kampioenschappen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De organiserende club moet ter plaatse een medische dienst voorzien om de eerste hulp te verzekeren, en zo nodig zich
in verbinding stellen met het nabijgelegen ziekenhuis.
Een tweetalige persoon, onder verantwoordelijkheid van de KBZB, moet ter beschikking staan van de medische cel om
communicatiestoornissen bij dringende hulp te vermijden.
De organiserende club moet een lokaal voor dopingcontrole voorzien, met minstens 2 stoelen en 1 tafel en voldoende
drinkbaar water.
De organiserende club duidt een verantwoordelijke aan om de dopingcontroleurs bij aankomst te begeleiden naar het
voorziene lokaal.
De organiserende club neemt alle maatregelen die de veiligheid van de zwemmanifestaties bevorderen, met inbegrip van
de naleving van de normen en aanbevelingen die ter zake uitgaan van de bevoegde lokale, regionale en nationale
overheden.
De organiserende club moet de nodige verzekeringen afsluiten en voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en
voorschriften van de bevoegde overheid.
Artikel 08 - Officials
De wedstrijdofficials en de verantwoordelijken voor de oproepkamer worden aangeduid en uitgenodigd door de
Sportcommissie Zwemmen.
De “jury of appeal” bestaat uit 2 leden van de Sportcommissie Zwemmen (1 lid per regionale federatie).
De nodige plaatsvoorzieningen voor de wedstrijdofficials, aangeduid door de Sportcommissie Zwemmen, moeten klaar
gezet worden door de organiserende club.
Het jurysecretariaat moet over een afzonderlijke afgeschermde overdekte ruimte kunnen beschikken, ontoegankelijk voor
het publiek.
De wedstrijdofficials moeten minstens één uur voor de aanvang van de eerste wedstrijd kunnen beschikken over een
vergaderlokaal.
Het jurysecretariaat moet beschikken over een stopcontact van 220 V met de nodige stroomsterkte, een
internetverbinding en een fotokopieertoestel (of gelijkaardig apparaat om bladzijden te kopiëren).
De KBZB zal de aangeduide officials per competitiedag als lunch een sandwich & drankje aanbieden en voldoende water
en een kleine snack tijdens de competitie, voorzien door de organiserende club.
Elke organiserende club zal hiervoor een forfaitaire financiële tussenkomst aan de KBZB mogen factureren ten bedrage
van € 330,00 per competitiedag (met een maximumbedrag van € 990,00).
Artikel 09 – Deelnemers – Publiek
OPEN Belgian Swimming Championships
De organiserende club moet in of vlakbij het zwembad voldoende plaatsen of ruimte voorzien voor de deelnemers en
min. 200 zitplaatsen rondom het zwembad voor het publiek.
Er moet binnenin het zwembad een aparte ingang en doorgang zijn voor publiek en zwemmers.
Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen per Categorie WE1 & WE2
De organiserende club moet in of vlakbij het zwembad voldoende plaatsen of ruimte voorzien voor de deelnemers
(overdekt in geval van zwembad in openlucht) en min. 200 zitplaatsen rondom het zwembad voor het publiek.
Er moet binnenin het zwembad een aparte ingang en doorgang zijn voor publiek en zwemmers.
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Belgische Kampioenschappen Zwemmen 25 meter bad
De organiserende club moet in of vlakbij het zwembad voldoende plaatsen of ruimte voorzien voor de deelnemers en
min. 200 zitplaatsen rondom het zwembad voor het publiek.
Er moet binnenin het zwembad een aparte ingang en doorgang zijn voor publiek en zwemmers.
Algemene specifieke bepaling voor alle Belgische Kampioenschappen Zwemmen: in plaats van of aanvullend op
de plaatsen voor de deelnemers mag ook een sporthal, overdekte zaal of tent voorzien worden waar de
deelnemers kunnen uitrusten en die voorzien is van een Tv-scherm om het verloop van de competitie te kunnen
volgen.
Artikel 10 - Speaker
De speaker wordt aangeduid door de Sportcommissie Zwemmen.
De speaker moet tweetalig zijn en ontvangt de inlichtingen en richtlijnen van de voorzitter van de jury, van de
Sportcommissie Zwemmen en van de secretaris-generaal van de KBZB.
De organiserende club zorgt voor een geluidsinstallatie met draagbare microfoon en voldoende speakerboxen.
Artikel 11 - Podium
Het podium moet op een open plek opgesteld staan die goed zichtbaar is voor iedereen en ruim genoeg zijn voor 12
atleten.
De uitreiking van de medailles gebeurt onder leiding van een aangeduide persoon van de organiserende club in
samenwerking met de directeur van de organisatie. De uitreikingen zullen doorgaan met de nodige luister waardig voor
Belgische Kampioenschappen. De KBZB voorziet in de medailles en de eventuele bekers.
Artikel 12 - Voorprogramma
De Sportcommissie Zwemmen bepaalt de aanvangsuren van de reeksen en de finales. De reeksen gaan ’s morgens
door en de finales of de 2e sessie van de wedstrijden in de loop van de namiddag.
Het zwembad moet 1u30 (anderhalf uur) voor de aanvang van de wedstrijden beschikbaar zijn, zowel in de voormiddag
als de namiddag.
Tijdens de opwarmingen moet een baan voor sprints en een baan voor zwemmen op tempo voorbehouden worden.
Het voorprogramma alsook de inschrijvingsformulieren worden naar alle clubs opgestuurd door het Algemeen
Secretariaat van de KBZB, in opdracht van de Sportcommissie Zwemmen.
Artikel 13 - Programma's & Uitslagen
De programma's (verplicht opgesteld in een ENG-versie en optioneel in een NL- en een FR-versie) worden door de
organiserende club gedrukt. De organiserende club ontvangt een voorlopig exemplaar van de programma’s uiterlijk 2
weken voor de competitie. Men vermeldt op de programma’s en de resultaten naast de naam en voornaam van de
deelnemers minstens ook het geboortejaar, de nationaliteit, de club, de inschrijvingstijd of de kwalificatietijd van de
reeksen, de zwembaan alsook de logo’s van de sponsors en commerciële partners.
De organiserende club zal ten laatste 1 week voor de eerste organisatiedag een proefdruk voorleggen aan het Algemeen
Secretariaat van de publiciteitsinlassingen en kaften voor goedkeuring.
Het definitieve wedstrijdprogramma wordt 48u voor aanvang van het kampioenschap aan de organiserende club
overgemaakt. Samen met dit programma ontvangt de organiserende club een indicatief tijdsschema met de pauzes en
de medaille-uitreikingen, opgesteld door de Sportcommissie Zwemmen.
Het definitieve wedstrijdprogramma (PDF-bestand) wordt ook overgemaakt aan het Algemeen Secretariaat voor
publicatie op de KBZB-website en/of andere communicatiekanalen van de KBZB.
De uitslagen (in PDF als LENEX) worden verplicht opgesteld in drie verschillende taalversies (NL-FR-EN).
Elke deelnemende club heeft recht op het volgende aantal gratis toegangskaarten voor de trainers en de
clubafgevaardigden:
AANTAL ZWEMMERS
AFGEVAARDIGDE
TRAINERS
1 à 10
1
1
11 à 20
1
2
21 à 30
1
3
31 à 40
1
4
41 à 50
1
5
51 à 60
1
6
61 à 70 (et +)
1
7
De KBZB en de beide regionale federaties ontvangen een digitale PDF-versie van de programma’s en van de uitslagen.
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Onder de verantwoordelijkheid van de KBZB moet de live-timing functie van de competitieresultaten via het programma
Meetmanager verplicht gebruikt worden teneinde een snelle publicatie van alle definitieve resultaten (reeksen en finales)
te realiseren. Deze gepubliceerde resultaten gelden als de officiële resultaten die, na validatie door de wedstrijdjury,
verspreid worden naar de clubs en naar de pers. Een stabiele internetverbinding, hetzij draadloos hetzij via netwerkkabel,
en een fotokopieertoestel moeten verplicht aanwezig zijn in het zwembad voor de wedstrijdadministratie en de
resultatenverwerking.
Indien er geen internet aanwezig is, moet de organiserende club wel voldoende print-outs van de resultaten voorzien.
Optioneel kan de organiserende club live-timing met projectie op groot scherm voorzien via een firma naar keuze op
voorwaarde dat dit de normale verwerking van de competitieresultaten alsook de link tussen de elektronische
chronometrage en het programma Meetmanager niet hindert of vertraagt.
Artikel 14 – Directeur van de organiserende club
De organiserende club stelt één van zijn leden aan die de verantwoordelijkheid draagt over de algemene, administratieve
en praktische organisatie van de kampioenschappen.
Hij of zij is altijd bereikbaar en beschikbaar voor de voorzitter van de jury, het wedstrijdsecretariaat, de speaker en voor
de directie van de KBZB.
Artikel 15 – Uitnodigingen en gratis toegang
De organiserende club moet zich tot het Algemeen Secretariaat van de KBZB wenden om de lijst te bekomen van de uit
te nodigen personaliteiten en moet de nodige plaatsen voorbehouden.
De personen in het bezit van een federaal persoonsbewijs of van een VIP-uitnodiging hebben recht op gratis ingang en
een gratis programma.
Aangeduide officials hebben enkel recht op gratis ingang op het dagdeel (AM en/of PM) waarop ze officieel in functie zijn.
Artikel 16 - Pers
De organiserende club houdt de nodige plaatsen vrij voor de pers die de wedstrijden gemakkelijk moet kunnen volgen.
Deze zitplaatsen met zicht op het scorebord worden zo dicht mogelijk bij de aankomst voorbehouden.
Een aangeduide persoon, lid van de organiserende club, moet instaan voor de communicatie tussen het
wedstrijdsecretariaat en de perstafel.
De pers moet eveneens vrij kunnen beschikken over een internetverbinding en stopcontacten 220V.
De organiserende club die door eigen bemiddeling een rechtstreekse of uitgestelde televisiereportage kan bekomen,
hetzij internationaal, nationaal of regionaal, kan geen aanspraak maken op een financiële tussenkomst van de KBZB of
van de federale sponsors of om het even welke afwijking vragen van het lastenboek.
Artikel 17 - Publiciteit en sponsoring
Gelet op de overeenkomsten die de KBZB heeft afgesloten, moet de organiserende club rekening houden met de
volgende maximale vereisten onder voorbehoud van het akkoord van de gemeente of van de directeur van het zwembad:
- publicitaire en promotionele exclusiviteit voor de producten van de federale sponsor (gratis uitreiken van concurrerende
producten door derden, bijvoorbeeld winkels van sportartikelen, zijn niet toegelaten);
- een A4-pagina publiciteit in de persmap, programma en uitslag (op de binnenkant van de kaft of in het midden van het
drukwerk);
- een commercieel logo op alle drukwerken en documenten (affiches, pagina's van de startlijsten, programma's en
uitslagen, toegangskaarten, persmappen, website en alle documenten die door de Sportcommissie Zwemmen of door het
wedstrijdsecretariaat worden verspreid);
- het is toegelaten aan de organiserende club om de commerciële logo's van hun eigen sponsors te plaatsen naast de
logo's van de federale sponsors op alle bovenvermelde documenten. De sponsors van de organiserende club mogen in
geen geval in concurrentie komen met deze van de KBZB. Zij moeten voor akkoord worden voorgelegd aan de KBZB,
uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het betrokken Belgisch Kampioenschap;
- de clichés of de bromure-afdrukken voor de federale publiciteit worden door de KBZB bezorgd;
- plaatsen van twee publiciteitspanelen aan de rand van het zwembad (recht voor televisiecamera's, de aanbevolen
afmetingen zijn 2500 x 800 mm);
- plaatsen van max. 10 publiciteitsborden of -panelen tussen de startblokken aan de startkant (of max. 20 exemplaren
aan beide kanten samen) van het zwembad (de aanbevolen afmetingen zijn 1000 x 500 mm);
- een publiciteitsvoorziening bij het podium;
- twee spandoeken in de tribune;
- een publiciteitsvlag aan de buitenkant van het zwemcomplex (als er bestaande masten aan de ingang zijn);
- vlaggetjes boven het water in overeenkomst met de zwemreglementen (op 5 meter aan beide kanten);
- zelfklevers met commercieel logo op de helft van de aantikborden indien de technische voorwaarden dat toelaten;
- zelfklevers met commercieel logo op de helft van de zijkanten van de startblokken indien de technische voorwaarden
dat toelaten;
- interviewbord met alle logo’s van de federale partners (interview wall);
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- al deze publicitaire materialen worden door de KBZB geleverd en de organiserende club verleent zijn hulp bij de
plaatsing ervan onder de leiding en de verantwoordelijkheid van de KBZB;
- de wedstrijdofficials dragen de uitrustingen die eventueel door de federale sponsors of de sponsors van de organisator
worden aangeboden.
Deze bepalingen zijn geldig per federale sponsor van de KBZB.
De KBZB zal niet meer dan drie federale sponsors voorleggen, waaronder Jartazi en Speedo.
(Zie addendum: publicitaire verplichtingen Jartazi & Speedo).
De organiserende club is verplicht om bijkomend ook de volgende commerciële return te voorzien voor de Nationale
Loterij:
- commercieel logo Euro Millions op alle drukwerken (programma’s, resultaten, toegangskaarten, website,
affiches)
- 2 spandoeken en 2 roll-up banners Euro Millions (materiaal wordt geleverd door KBZB)
- 5 VIP uitnodigingen.
Indien de KBZB niet bij machte is om op de dag van de opening van de inschrijvingen de namen op te geven van de
federale sponsors, dan moet de organiserende club toch rekening houden met de hierboven vermelde verplichtingen.
De organiserende club is gehouden het Algemeen Secretariaat te raadplegen voor alle inlichtingen of voor elk ander
onvoorzien punt.
Artikel 18 - Slotbepaling
De organiserende club verbindt zich ertoe de beslissingen van de KBZB die betrekking hebben op de organisatie van de
Belgische Kampioenschappen, integraal na te leven. Bij niet-naleving behoudt de KBZB zich het recht voor alle
maatregelen te nemen die de KBZB nodig of nuttig acht.
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KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - ALGEMEEN SECRETARIAAT
ORGANISATIE VAN DE BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN – JAAR 2018
Addendum aan het lastenboek – Publicitaire verplichtingen JARTAZI
(uittreksel uit overeenkomst KBZB – JARTAZI 2017-2020)
(…)
Verplichtingen van de KBZB
- Publiciteit op nationale KBZB-zwemcompetities in België
Belgische Kampioenschappen Seniores 25 M (3 dagen)
Belgische Jeugd-, Juniores- en Seniores Kampioenschappen 50 M (2x 3 dagen)
Belgische OPEN Kampioenschappen Seniores 50 M (3 dagen)
Publicitaire verplichtingen ten gunste van de kledijsponsor die door KBZB opgelegd worden aan de zwemclub
die het BK organiseert.
Gedurende de looptijd van deze overeenkomst verplicht de KBZB zich tot het maken van specifieke publiciteit voor de
sponsor op elke manifestatie georganiseerd door de KBZB of in opdracht van de KBZB. Hiervoor heeft de sponsor de
exclusiviteit wat sportkledij betreft.
Specifieke publiciteit in en rondom het competitiezwembad:
a. Langsheen het zwembad worden vier publiciteitspanelen of spandoeken geplaatst tegenover de eventuele Tvcamera’s. Jartazi kan als eerste de plaats kiezen.
b. Op de aantikborden of (indien dit door plaatselijke of technische reglementeringen onmogelijk is) op de
startblokken worden Jartazi-stickers aangebracht, afhankelijk van de goedkeuring van de zwembaddirectie.
c. Achter de startblokken worden kleedbakken en emmers met Jartazi-stickers geplaatst waarin de zwemmers hun
materiaal kunnen opbergen.
d. Tussen alle startblokken worden Jartazi-triangles of stoepborden geplaatst (afhankelijk van aantal zwembanen:
in totaal 16 of 20 boardings).
e. Een vlag of spandoek van Jartazi zal achter het podium en bij de ingang van het zwembad aanwezig zijn.
- Logovermelding
op alle drukwerken en documenten (programma's, resultaten, uitnodigingen, toegangskaarten, affiches,
persmap, enz.)
op de website van de KBZB en van de organiserende club (inclusief link naar de website van de partner).
- Publiciteit
1 pagina (A4 formaat) publiciteit in de officiële persmappen en perscommuniqués van de KBZB.
1 pagina (A4 formaat) publiciteit in de programma’s en de uitslagen van alle bovenstaande Belgische
Kampioenschappen Zwemmen.
- Algemeen
- Deelname aan de uitreiking van de medailles tijdens de diverse Belgische Kampioenschappen Zwemmen;
- Publicitaire en promotionele exclusiviteit voor de producten of diensten van de sponsor;
- Aanwezigheid en/of deelname aan persconferenties of ploegvoorstellingen georganiseerd door de KBZB.
- 5 VIP-uitnodigingen per Belgisch Kampioenschap (20 per jaar in totaal).
Tijdens deze zwemsportmanifestaties zullen geen verkopen gebeuren of reclame gevoerd worden voor concurrerende
merken van Jartazi. (Speedo wordt niet als concurrerend merk beschouwd).
Tijdens deze zwemsportmanifestaties kan JARTAZI een lokale verdeler aanduiden om in samenspraak met de
organiserende club een verkoopstand op te richten.
(…)
Verplichtingen van de sponsor
Publiciteitspanelen, triangels of stoepborden, stickers, eventueel kleedbakken en emmers, roll-up banners, vlaggen,
spandoeken en eventueel ander promotiemateriaal worden door de sponsor gratis ter beschikking gesteld, op
eenvoudige aanvraag (minstens 4 weken op voorhand) van de KBZB en/of de FFBN.
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KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - ALGEMEEN SECRETARIAAT
ORGANISATIE VAN DE BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN – JAAR 2018
Addendum aan het lastenboek – Publicitaire verplichtingen SPEEDO
(uittreksel uit overeenkomst KBZB – SPEEDO 2017-2020)
a) Verplichtingen van de KBZB
(…)
2. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst verplicht de KBZB zich tot het maken van specifieke publiciteit
(Speedo) voor sponsor All Sport op elke manifestatie georganiseerd door de KBZB of in opdracht van de KBZB.
4. De specifieke publiciteit waarvan sprake is in punt 2 behelst het volgende:
a. Boven het water worden Speedo-vlaggelijnen gehangen.
b. Langsheen het zwembad worden 2 publiciteitspanelen van Speedo geplaatst tegenover de eventuele Tvcamera’s.
c. Speedo-stickers worden gekleefd op het podium- en interviewbord.
d. 2 Speedo-beachflags worden aan het onthaal geplaatst.
e. Tussen de startblokken worden minimum 2 Speedo-stoepborden/triangles geplaatst.
5. Tijdens deze zwemsportmanifestaties zullen geen verkopen gebeuren of reclame gevoerd worden voor concurrerende
merken van All Sport. (Jartazi wordt niet als concurrerend merk beschouwd).
6. Tijdens deze zwemsportmanifestaties kan SPEEDO een lokale verdeler aanduiden om in samenspraak met de
organiserende club een verkoopstand op te richten.
- Logovermelding
op alle drukwerken en documenten (programma's, resultaten, uitnodigingen, toegangskaarten, affiches,
persmap, enz.)
op de website van de KBZB en van de organiserende club (inclusief link naar de website van de partner).
- Algemeen
- 2 VIP uitnodigingen per kampioenschap (8 per jaar in totaal)
b) Verplichtingen van de sponsor
Publiciteitspanelen, stickers, vlaggenlijnen, kleedbakken, emmers, stoepborden, vlaggen, spandoeken en eventueel
ander promotiemateriaal worden gratis ter beschikking gesteld door KBZB/SPEEDO.
(…)
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