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1 ALGEMEEN REGLEMENT  
2 SPORTCOMMISSIE ARTISTIEK ZWEMMEN 
 

3 Artikel SCAZ 01 - Samenstelling. 

 
SCAZ 01.1. De Sportcommissie Artistiek Zwemmen bestaat uit vier leden, paritair samengesteld uit de verkozen leden van de Sportcomités 
van hun respectieve regionale federatie. 
 
SCAZ 01.2. Het Bestuursorgaan behoudt zich het recht een lid te coöpteren op voorstel van het Bestuursorgaan van de regionale federaties 
en na uiteindelijke goedkeuring van het Bestuursorgaan van de KBZB. 
 
SCAZ 01.3. Om de twee jaar kiest de commissie een voorzitter uit de verkozen leden. 
 
SCAZ 01.4. Een beurtrol inzake taalaanhorigheid zal gerespecteerd worden bij de verkiezing van de voorzitter.  
 
SCAZ 01.5. De commissie verkiest eveneens een ondervoorzitter, met een andere taalaanhorigheid dan de voorzitter, en een secretaris 
uit de verkozen leden. 
 
SCAZ 01.6. De technische directeurs van elke regionale federatie worden als raadgevers uitgenodigd. 
 

Artikel SCAZ 02 – Bevoegdheden en taken. 

 
SCAZ 02.1. Onder de controle en in samenwerking met de Sportcel Artistiek Zwemmen zijn de bevoegdheden van de Sportcommissie 
Artistiek Zwemmen de volgende: 
a) in te staan voor de voorbereiding van de nationale ploegen en selecties: de trainers, begeleiders en medewerkers voorstellen alsook 
eventueel de plaats van de trainingen; 
b) na voorstel van de technische directeurs, voorleggen van de nationale selecties aan de Sportcel Artistiek Zwemmen;  
c) voorstellen van limietpunten in het kader van de internationale ontmoetingen en ter goedkeuring voorleggen aan de Sportcel Artistiek 
Zwemmen. 
 
SCAZ 02.2. Op autonome basis zijn de bevoegdheden van de Sportcommissie Artistiek Zwemmen de volgende: 
d) de sporttechnische aangelegenheden bespreken en opvolgen; 
e) de bestaande sportreglementen aanpassen en zorgen voor hun juiste toepassing; 
f) instaan voor de ganse organisatie en het sportieve beheer van de nationale kampioenschappen in samenwerking met de organiserende 
clubs, onder andere: naleven van het lastenboek, controleren van de inschrijvingen, de volgorde bepalen voor het aantreden van de 
zwemmers door lottrekking, enz; 
g) samen met de technische directeurs de nationale sportkalender voorstellen; 
h) de Belgische records en beste prestaties homologeren; 
i) aanduiden van een jury voor de Belgische Kampioenschappen en voor de internationale ontmoetingen die in België plaatsvinden maar 
het financiële aspect hiervan blijft een bevoegdheid van het Bestuursorgaan;  
j) een tuchtcommissie te installeren samengesteld uit vier leden van de Sportcommissie Artistiek Zwemmen paritair aangesteld; 
k) onderzoeken en beslissingen nemen in eerste aanleg aangaande klachten waarbij clubs of vergunninghouders van verschillende 
regionale federaties betrokken zijn in het kader van een nationaal kampioenschap. 
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SCAZ 03 – Beslissingen 

 
SCAZ 03.1. De Sportcel Artistiek Zwemmen of het Bestuursorgaan kan de beslissingen van de Sportcommissie Artistiek Zwemmen 
goedkeuren, wijzigen of vernietigen.  
De Sportcel Artistiek Zwemmen of het Bestuursorgaan heeft het recht haar beslissing in de plaats te stellen van de vernietigde beslissing.  
 
SCAZ 03.2. Alle beslissingen van de Sportcommissie Artistiek Zwemmen moeten minstens door twee leden van elke regionale federatie 
bekrachtigd worden. 
 
SCAZ 03.3. De voorzitter is eveneens stemgerechtigd maar zonder doorslaggevende stem.  
 
SCAZ 03.4. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid der stemmen genomen. Onthoudingen en blanco stemmen worden niet 
in aanmerking genomen. 
 
SCAZ 03.5. In geval een lid van een regionale federatie verhinderd is, zal hij een volmacht geven aan een ander lid van de Sportcommissie 
Artistiek Zwemmen. 
 
SCAZ 03.6. In geval van staking van stemmen, dan wordt de zaak verwezen naar de Sportcel Artistiek Zwemmen of door het 
Bestuursorgaan. 
 
SCAZ 03.7. De beslissingen, hun datum, motieven, doelstellingen, de datum van inwerkingtreding, worden genotuleerd in een proces-
verbaal van de zitting. Het proces-verbaal wordt ondertekend door een aangestelde van de leden van de Sportcommissie Artistiek 
Zwemmen. 
 

SPORTREGLEMENT ARTISTIEK ZWEMMEN 
 

Artikel SRAZ 01. Algemene reglementen Artistiek Zwemmen 

4  
SRAZ 01.1. De reglementen van toepassing voor open internationale wedstrijden of internationale wedstrijden op uitnodiging zijn de FINA 
reglementen. 
 
SRAZ 01.2. Voor alle andere wedstrijden in België gelden deze regels en de FINA-interpretaties als basisreglement. Zij worden indien 
nodig, hetzij nader verklaard, hetzij aangevuld met eigen nationale of regionale inbreng en toevoegingen met betrekking tot alle atleten 
of officials die een vergunning hebben bij één van regionale federaties. 
 
Beslissing over de volgende punten met betrekking tot het wedstrijdreglement voor het seizoen 2022-2023 gelet op het feit dat de 
technische controllers nog moeten opgeleid worden en dat er momenteel geen computerprogramma beschikbaar is. 

- Nieuwe figuren van toepassing voor U12 en Jeugd (kadetten) 
- Op het BK jeugd zal elke zwemmer 4 figuren van dezelfde sectie zwemmen 
- Verplichting voor de clubs om bijlage 3 toe te passen voor de samenstelling van technische en vrije routines 

                en voor de tijden van routines conform de reglementen 2022-2025. 
- Ter voorbereiding van de toepassing van de nieuwe reglementen vanaf september 2023, zullen de clubs voor 
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               elke routine gezwommen op het BK +/- 14 dagen voor de wedstrijd de coach card bezorgen (de datum wordt 
               vermeld in de uitnodiging) 

- De coach card zal na de wedstrijd worden gecontroleerd door de technische controllers en er zal feedback 
               gegeven worden aan de clubs. 

- Voorstel om juryleden/coaches op te leiden in de nieuwe reglementen via schaduwpanels tijdens de BK’s. 
- Beoordeling van technische en vrije routines op de BK’s 2023 volgens de oude reglementen (2017 – 2021): 

               execution/artistic impression /difficulty 
De toepassing van de volledige FINA reglementen reglementen vangt aan vanaf september 2023. Vanaf dan volgen we ook de regels voor 
de combo’s en acrobatic routines volgens bijlage 3. 
 
SRAZ 01.3. In het lastenboek voor de Belgische Kampioenschappen Artistiek Zwemmen staan eveneens verplichtingen voor de 
organiserende club.  
Dit lastenboek dient strikt nageleefd te worden.  
De uitgave, de inhoud en de bijwerking ervan valt onder de bevoegdheid van de Sportcel Artistiek Zwemmen, op voorstel van de 
Sportcommissie Artistiek Zwemmen.  
 
SRAZ 01.4. De wedstrijden Artistiek Zwemmen bestaan uit 1 of 2 delen:  
- de Free Routine Combination (12 & under/youth) (FRC) of de acrobatic routines (junior/senior) (volgens bijlage 3) 
of 
- de opgelegde figuren en/of de technische routines (soli, duetten en teams) 
en 
- de vrije routines (12 + 1 voorzwemmer = finales): soli, duetten en teams 
 
SRAZ 01.5. Op basis van een voorstel van de Sportcommissie Artistiek Zwemmen beslist de Sportcel Artistiek Zwemmen jaarlijks, ten 
laatste in september, over de formule de en data die voor het volgende jaar van toepassing zullen zijn. 
 

Artikel SRAZ 02. FINA-leeftijdscategorieën Artistiek Zwemmen.  

 
Vrouwen: 
SRAZ 02.1. "12 & under" is de zwemster van 12 jaar of minder in het jaar dat de competitie plaatsvindt. 
SRAZ 02.2. "Youth" is de zwemster van 13 tot 15 jaar in het jaar dat de competitie plaatsvindt. 
SRAZ 02.3. "Junior" is de zwemster van 15 tot 19 jaar in het jaar dat de competitie plaatsvindt. 
SRAZ 02.4. "Senior" is de zwemster van 15 jaar of ouder in het jaar dat de competitie plaatsvindt. 
 
Mannen:  
SRAZ 02.1. "12 & under" is de zwemster van 12 jaar of minder in het jaar dat de competitie plaatsvindt. 
SRAZ 02.2. "Youth" is de zwemster van 13 tot 16 jaar in het jaar dat de competitie plaatsvindt. 
SRAZ 02.3. "Junior" is de zwemster van 15 tot 20 jaar in het jaar dat de competitie plaatsvindt. 
SRAZ 02.4. "Senior" is de zwemster van 15 jaar of ouder in het jaar dat de competitie plaatsvindt. 
 

Artikel SRAZ 03. Preswimmers 

 
SRAZ 03.1. Technische figuren 
Iedere club mag maximaal 1 pre-swimmer per wedstrijd inschrijven.  
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Indien 2 categorieën op 1 wedstrijd zwemmen, mogen 2 pre-swimmers per club ingeschreven worden maar zij dienen in een verschillende 
categorie voor te zwemmen.  
Voor iedere pre-swimmer is een VZF of FFBN licentienummer verplicht.  
Per wedstrijd per categorie wordt een maximum van 4 pre-swimmers toegestaan. Deze dienen tijdig ingeschreven te worden, zij worden 
dan ook in de uitslag opgenomen.  
Indien men een pre-swimmer inschrijft dient men aan de Sportcommissie te vragen of zij geselecteerd is voor te pre-swimmen. 
Indien er geen pre-swimmer(s) ingeschreven zijn, dan heeft de hoofdscheidsrechter de mogelijkheid om aan de aanwezige clubs op die 
wedstrijd om een pre-swimmer te vragen.  
Deze pre-swimmer wordt niet in de uitslag opgenomen.  
De punten worden echter wel genoteerd. Indien de zwemster een VZF of FFBN licentienummer bezit mag deze in eender welke categorie 
pre-swimmen voor de technische figuren. 
 
SRAZ 03.2. Tech routine (junior/ senior), Free routines, FRC (12 & under/youth) en acrobatic routines (junior/senior).:  
 
Voor elke categorie en soort routine die op een wedstrijd gezwommen wordt, mag een club een pre-swimmer routine inschrijven.  
Deze pre-swimmers zijn verplicht een VZF of FFBN licentienummer te hebben. 
Indien er meer dan 13 inschrijvingen zijn voor een bepaalde routine zal de ingeschreven pre-swimmers niet zwemmen (uitzondering 
FRC).  
Een club die een routine als pre-swimmer inschrijft dient contact op te nemen met de Sportcommissie met de vraag of ze geselecteerd 
zijn om te zwemmen. In totaal mogen telkens 12 routines en 1 pre-swimmer in finale gezwommen worden, met uitzondering voor de 
FRC/ acrobatic routines. 
 
SRAZ 03.3. Er worden geen inschrijvingskosten gevraagd voor de pre-swimmers. 
 

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ARTISTIEK ZWEMMEN  
 

Artikel BKAZ 01. Programma 

 
De Belgische Kampioenschappen bestaan uit 1 of 2 delen  
 
- Free Routine Combinations (12 & under/youth) (FRC) of Acrobatic Routine (junior/senior) 
of 
- De verplichte figuren:  
 
De figuren worden geloot uit de lijst van de opgelegde figuren (beschreven in het FINA reglement).  
De Engelstalige benamingen worden gebruikt.  
Bij betwistingen telt de Engeletalige versie van de laatste editie van het FINA-boek en het laatste addendum van deze editie. 
De tekst is doorslaggevend en niet de tekeningen. 
 
Nieuwe FINA figuren worden in België toegepast na publicatie in het FINA handboek (of addendum erop) en na een officieel verslag van 
de Sportcommissie waarin de startdatum bepaald wordt. 
 
of 
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- De technische routines: soli, duetten en teams. 
en 
- De vrije routines: soli, duetten en teams 
 
- De resultaten worden berekend in overeenstemming met FINA  
 

Artikel BKAZ 02. Technische voorwaarden zwembad 

 
BKAZ 02.1. In overeenstemming met de FINA regel dient het zwembad een waterdiepte te hebben van 3 meter over een minimum 
oppervlakte van 12 op 12 meter. 
 
De verplichte figuren worden uitgevoerd in 2 of 4 oppervlaktes van 10 meter lang op 3 meter breed, op maximum 1,5 meter van de rand 
van het zwembad. 
 
1 of 2 van deze oppervlaktes heeft een diepte van minimum 3 meter, de andere van minimum 2,5 meter.  
De helft van de oppervlaktes heeft een minimum diepte van 3 meter. 
 
Voor de routines mag de oppervlakte vergroot worden, voor zoverre een diepte van 1,7 meter behouden blijft over ten minste de 
volgende 8 meters. 
 
BKAZ 02.2. De Sportcommissie Artistiek Zwemmen kan een afwijking toestaan voor wat de genoemde afmetingen betreft. 
 
BKAZ 02.3. Alle andere voorwaarden zijn identiek aan de FINA reglementen en zijn in het lastenboek Artistiek Zwemmen opgenomen.  
Deze dient men strikt na te leven. Iedere inbreuk wordt met een boete bestraft (cf. boetetabel van de KBZB) 
 
BKAZ 02.4. De Sportcommissie Artistiek Zwemmen behoudt zich het recht voor de installaties te gaan bezoeken en te inspecteren. 
Afwijkingen kunnen een reden zijn voor het ontzeggen van organisatie tenzij de nodige dispensatie mogelijk is. 
 

Artikel BKAZ 03. Organisatie 

 
BKAZ 03.1. De Belgische Kampioenschappen Artistiek Zwemmen worden op 1 of 2 dagen gezwommen. Geen enkele andere wedstrijd 
Artistiek Zwemmen gaat op dezelfde dagen door in België. 
 
BKAZ 03.2. De data worden uiterlijk in mei door de Sportcel Artistiek Zwemmen vastgelegd op basis van een voorstel van de 
Sportcommissie Artistiek Zwemmen. 
 
BKAZ 03.3. De organisatie van de Belgische Kampioenschappen wordt door de KBZB toegekend aan een zich kandidaat stellende club. 
De club die de wedstrijd organiseert verbindt er zich toe het geldende lastenboek voor de Belgische Kampioenschappen Artistiek 
Zwemmen te volgen. 
 
BKAZ 03.4. Een datum of plaats kan slechts gewijzigd worden in geval van overmacht. Dit wordt door de Sportcommissie Artistiek 
Zwemmen of de Sportcel Artistiek Zwemmen beoordeeld en beslist.  
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Bij overmacht of dringende noodzakelijkheid tijdens een kampioenschap, vastgesteld door de hoofdscheidsrechter, zijn de afgewerkte 
wedstrijden rechtsgeldig. Het kampioenschap of de resterende wedstrijd zal binnen de 2 maanden afgewerkt worden. 
 
BKAZ 03.5. Een voorstel voor het programma met melding van volgorde en uurregeling wordt voorgesteld door de organiserende club.  
Dit programmavoorstel wordt door de organiserende club naar het secretariaat van de Sportcommissie Artistiek Zwemmen verstuurd 
via mail ten laatste 2 weken voor de wedstrijd.  
Iedere inbreuk wordt met een boete bestraft (cf. tabel boetes van de KBZB). Dit programma wordt door de Sportcommissie Artistiek 
Zwemmen bevestigd of gewijzigd.  
Het programma is beschikbaar op de KBZB-website.  
 
BKAZ 03.6. De KBZB ontvangt een kopie van alle gemailde informatie. 
 
BKAZ 03.7. De jury wordt door de Sportcommissie Artistiek Zwemmen samengesteld. De officials worden tijdig door de Sportcommissie 
Artistiek Zwemmen gewaarschuwd. Afzeggen gebeurt ten laatste 7 kalenderdagen voor de wedstrijd.  
Behalve bij onvoorziene omstandigheden wordt iedere inbreuk met een boete bestraft (cf. boetetabel van de KBZB). 
 
BKAZ 03.8. Iedere deelnemende club voorziet,  
- Minstens 1 jurylid voor maximum 8 ingeschreven zwemsters. 
- Minstens 2 juryleden voor maximum 16 ingeschreven zwemsters. 
- Minstens 3 juryleden voor maximum 24 ingeschreven zwemsters, enz. 
 
Iedere inbreuk wordt met een boete bestraft (cf. boetetabel van de KBZB) 
 
BKAZ 03.9. Het wedstrijdsecretariaat wordt samengesteld door de organiserende club en moet instaan voor de administratie en het 
secretariaat van het kampioenschap. Het drukken van het programmaboekje gebeurt door de wedstrijdsecretaris.  
Iedere inbreuk wordt met een boete bestraft (cf. boetetabel van de KBZB) 
 
BKAZ 03.10. Iedere deelnemende club voorziet bij inschrijving administratief personeel in verhouding tot het aantal ingeschreven 
zwemsters.  
- minimaal 1 persoon voor maximum tot 8 ingeschreven zwemsters,  
- minimaal 2 personen voor maximum 16 ingeschreven zwemsters,  
- minimaal 3 personen voor maximum 24 ingeschreven zwemsters,  
- minimaal 4 personen voor maximum 32 ingeschreven zwemsters, enz.  
Iedere inbreuk wordt met een boete bestraft (cf. boetetabel van de KBZB) 
 
BKAZ 03.11. Verplichtingen van de organiserende en deelnemende clubs worden verder gedetailleerd in het lastenboek.  
 
BKAZ 03.12. Iedere ingeschreven club neemt slechts deel met 1 afgevaardigde.  
Iedere inbreuk wordt met een boete bestraft (cf. boetetabel van de KBZB) 
 
BKAZ 03.13. Iedere deelnemende club mag met het volgende max. aantal coaches komen:  
- Max. 1 coach voor een maximum tot 4 ingeschreven zwemsters.  
- Max. 2 coaches voor maximum 9 ingeschreven zwemsters. 
- Max. 3 coaches voor meer dan 9 ingeschreven zwemsters. 
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Voor wedstrijden FR Combo: 
- Max. 1 coach per ingeschreven routine. 
 
BKAZ 03.14. Indien er technische routines gezwommen worden, dient de organiserende club video-opname- en afspeelapparatuur te 
voorzien om de juryleden de technische routines te laten herbekijken.  
Iedere inbreuk wordt met een boete bestraft (cf. boetetabel van de KBZB). 
 

Artikel BKAZ 04. Verzaking 

 
Met uitzondering van overmacht, aanvaard door de KBZB, zal elke club die de organisatie van de kampioenschappen toevertrouwd kreeg 
en ervan afziet, een boete verschuldigd zijn (cf. boetetabel van de KBZB). 
 

Artikel BKAZ 05. Inschrijvingen  

5  
6 BKAZ 05.1. Toegelaten deelnemers 
Elke atleet die aan de kampioenschappen deelneemt, moet een vergunning bezitten bij één van de regionale federaties of bij een 
federatie erkend door de FINA. Dit geldt ook voor pre-swimmers. 
 
BKAZ 05.2. Inschrijvingen gebeuren volgens de voorgeschreven modaliteiten bepaald in de inschrijvingsformulieren beschikbaar op de 
website van de KBZB. De coachcard wordt ook op de website van de KBZB beschikbaar gesteld.  
Sluitingsdatum voor de inschrijvingen is op de website van de KBZB vermeld. De club is verantwoordelijk voor het tijdig inzenden van 
de inschrijvingen. De inschrijvingen worden bevestigd door het terugzenden van e-mail door de secretaris van de Sportcommissie 
Artistiek Zwemmen. 
Wijzigingen aan inschrijvingen gebeuren volgens dezelfde modaliteiten. 
 
De bedragen van de inschrijvingsgelden, zowel voor figuren of technische routines als voor vrije routines, worden ieder jaar vastgelegd 
door het Bestuursorgaan, gelden voor alle betrokken categorieën (12 & under-Youth-Junior-Senior-Master-FRC-Acrobatic Routine) en 
worden niet terugbetaald ingeval van forfait, terugtrekking of afwezigheid. 
 
BKAZ 05.3. Het aantal inschrijvingen per club voor de wedstrijd figuren is onbeperkt. 
 
BKAZ 05.4. Het aantal inschrijvingen per club voor de wedstrijd routines is beperkt: 3 solo’s, 3 duetten, 2 teams en 4 FRC. 
Pre-swimmer inbegrepen. 
 
BKAZ 05.5. Samenstelling van duetten, teams en FRC. 
- De inschrijving vermeldt: de naam van de solo-zwemster, de namen van de duo-zwemsters en van maximum 1 reserve, de namen 

van de team-zwemsters en van maximum 2 reserves, de namen van de FRC-zwemsters en van maximum 2 reserves. 
- Een zwemmer als reserve opgegeven voor duet of team mag als effectief voor een ander duet of team vermeld worden. De reserve 

mag in ieder geval maar eenmaal binnen dezelfde wedstrijd in een duet - of team kunnen zwemmen.  
Bij uitvallen - wegens medische redenen – van een effectief tijdens de wedstrijd wordt een beslissing genomen door de 
hoofdscheidsrechter (in samenspraak met de hulpdiensten). 
 
Voor de inschrijvingen van de teams gelden de volgende regels: 
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- Een team wordt met min. 4 en max. 8 zwemsters gezwommen. 
- Voor 2 teams worden minimum 12 zwemsters ingeschreven. 
- Voor 3 teams worden minimum 20 zwemsters ingeschreven.  
- De verdeling van het aantal zwemmers per team is vrij, maar moet op de inschrijvingsformulieren vermeld worden. Verandering 
van de samenstelling door de club tijdens de wedstrijd betekent de uitsluiting van alle teams van die club. 
Voor de inschrijvingen van de FRC gelden de volgende regels: 
 
- Elke FRC moet ingeschreven worden met minstens 8 zwemsters. 

- Elke FRC mag bestaan uit zwemsters van verschillende leeftijden. Deelnemers aan het Belgisch Kampioenschap Combo Open 
moeten de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben op de dag van de wedstrijd. 

 
BKAZ 05.6. De zwemsters ingeschreven in een routine (duet, team) kunnen voor de sessie van de routines verwisseld worden. Elke 
wijziging van de originele inschrijving moet schriftelijk door de vertegenwoordiger van de club via een ondertekend formulier een uur 
na de bekendmaking van de resultaten van de figuren of de technische routines aan de hoofdscheidsrechter overhandigd worden.  
Iedere inbreuk wordt met een boete bestraft (cf. tabel boetes van de KBZB). 
 
BKAZ 05.7. Controle inschrijvingen 
Het secretariaat van de Sportcommissie Artistiek Zwemmen zendt bevestiging van de ontvangst terug naar de clubsecretariaten en 
geeft het inschrijvingsformulier door aan de KBZB. Het ligt in de bevoegdheid van de KBZB inschrijvingen goed te keuren op basis van 
geldigheid van de vergunningen en de leeftijd van de zwemmers.  
De Sportcommissie Artistiek Zwemmen controleert de inschrijvingsformulieren van de routines.  
Niet conforme inschrijvingen worden geweigerd. 
 

Artikel BKAZ 6. Startvolgorde en loting figuren 

 
BKAZ 06.1. De trekking van de startvolgorde voor de wedstrijd figuren, de wedstrijd technische routines en de combo’s gebeurt door de 
Sportcommissie Artistiek Zwemmen, op de vergadering die juist voor het BK plaats vindt en na controle door de KBZB. 
Een vertegenwoordiger van de organiserende club en de wedstrijdsecretaris zijn aanwezig en ontvangen een kopie van de inschrijvingen 
met de startvolgorde. Inlichtingen betreffende deze trekking zijn vermeld op de inschrijvingsformulieren. 
 
BKAZ 06.2. De loting van de figuren gebeurt bij de trekking van startvolgorde van de wedstrijd figuren op de vergadering van de 
Sportcommissie Artistiek Zwemmen of op een ander tijdstip indien dit tijdstip op een vergadering van de Sportcommissie Artistiek 
Zwemmen is vastgesteld. De inlichtingen betreffende de loting van de figuren zijn vermeld op het officiële programma beschikbaar op 
de website van de KBZB. 
 
BKAZ 06.3. Een club kan weigeren om voor het technische gedeelte meerdere keren als eerste te beginnen.  
Bij de finales soli, duetten, teams en FRC/ acrobatic routines kunnen zij dit niet weigeren. 
 

Artikel BKAZ 07. Finales soli, duetten, teams, FRC acrobatic routines 

 
BKAZ 07.1. De 12 best geklasseerde zijn finalist. Zij worden in 2 groepen ingedeeld volgens hun klassement in de figuren en/of technische 
routine wedstrijd. Een loting gebeurt afzonderlijk voor elke groep. Bij de FRC wordt er een loting gehouden tussen alle deelnemende FRC/ 
acrobatic routines in die categorie om de startvolgorde te bepalen. 
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Artikel BKAZ 08. Forfaits, terugtrekking of afwezigheid 

 
BKAZ 08.1. Voor de wedstrijd  
De bedragen van de administratieve kosten voor forfait, terugtrekking of afwezigheid worden ieder jaar vastgelegd door het 
Bestuursorgaan. 
Om deze administratieve kosten of boetes te vermijden, krijgen de clubs de mogelijkheid één of meerdere inschrijvingen te schrappen 
tot 48u vóór de aanvang van de eerste wedstrijd door het sturen van een e-mailbericht (of gelijkwaardige schriftelijke kennisgeving) aan 
de verantwoordelijke voor de inschrijvingen met elektronische kopie aan het Algemeen Secretariaat van de KBZB.  
Tijdens het Belgisch Kampioenschap zal elke afwezigheid aan de start of elke onaangekondigde forfait of terugtrekking, welke ook het 
motief is, gesanctioneerd worden met een administratieve kost of boete. 
 
BKAZ 08.2. Tijdens de wedstrijd 
Wie forfait geeft tijdens de wedstrijd, kan niet verder aan de kampioenschappen deelnemen.  
 
BKAZ 08.3. Een zwemster die haar startvolgorde niet respecteert, wordt uit de wedstrijd genomen. 
 

Artikel BKAZ 09. Limietpunten 

 
BKAZ 09.1. De Sportcommissie Artistiek Zwemmen heeft de jaarlijkse limietpunten vastgelegd:  
* voor de leeftijdscategorie U12 &under: 45,00; 
* voor de leeftijdscategorie Youth: 51,50; 
 
BKAZ 09.2. Het niet-behalen van de limietpunten wordt bestraft met een boete (cf. boetetabel van de KBZB). 
 

Artikel BKAZ 10. Titel 

 
BKAZ 10.1. De titel van kampioen solo, duetten, teams en FRC komt enkel de officiële winnaars toe, op straffe van uitsluiting of 
schorsing. 
 
De titel van Kampioen van België wordt toegekend als volgt: 
- SOLO: aan de eerst geklasseerde zwemster van Belgische nationaliteit; 
- DUO: aan het eerst geklasseerde duet met zwemsters van Belgische nationaliteit; 
- TEAMS: aan het eerst geklasseerde team van zwemsters met Belgische nationaliteit. Dit team mag maximaal 1 buitenlandse zwemster 
hebben, als het uit minder dan 7 zwemsters is samengesteld en maximaal 2 buitenlandse zwemsters hebben, als het uit minstens 7 
zwemsters is samengesteld. 
- FRC: aan de eerst geklasseerde FRC met zwemsters van Belgische nationaliteit. Deze FRC mag maximaal 2 buitenlandse zwemsters 
hebben. 
 
BKAZ 10.2. De 3 best geklasseerde binnen iedere finale ontvangen naargelang hun plaats een gouden, een zilveren of een bronzen 
medaille. Effectieven + reserve van gelauwerde duetten en teams ontvangen een medaille. 
 
BKAZ 10.3. Medailles van kampioenschappen vallen ten laste van de KBZB. 
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BKAZ 10.4. Elk misbruik, zij het door een club, zij het door een zwemmer kan op voorstel van de Sportcommissie Artistiek Zwemmen door 
de KBZB bestraft worden met schorsing. 
 

Artikel BKAZ 11. Kleding 

 
BKAZ 11.1. Tijdens de wedstrijd dienen de juryleden de volgende kledij te dragen: 
- een lange witte broek of een witte short die onder de knie komt. 
- een witte T-shirt die aan de hals gesloten is (geen topjes of T-shirts met een clublogo op). 
Iedere inbreuk wordt met een boete bestraft (cf. boetetabel van de KBZB) 
 
BKAZ 11.2. De zwemsters moeten een badpak dragen: niet-hangende sieraden, geen muts met een clubnaam. 
Zwempak voor de figuren: zwart, zonder enkel inschrijving of band van kleur, behalve het zeer kleine logo van het zwempakmerk. 
 
Iedere inbreuk wordt met een boete bestraft (cf. tabel boetes van de KBZB). 
 

Artikel BKAZ 12. Muziek 

 
BKAZ 12.1. De Sportcommissie Artistiek Zwemmen adviseert de deelnemende clubs om de muziek voor de verschillende routines die 
gezwommen zullen worden tijdens de BK’s digitaal door te sturen naar de secretaris van de Sportcommissie Artistiek Zwemmen via 
belsynchro@gmail.com en naar de organiserende club met duidelijke vermelding van de zwemster(s) / teams waarvoor deze bedoeld 
zijn. 
Vervolgens stuurt de secretaris van de Sportcommissie Artistiek Zwemmen deze muziek en naar de organiserende club. Indien de 
organiserende club niet over de mogelijkheid beschikt om digitale bestanden af te spelen, moet ze dit duidelijk vermelden bij de 
aanbesteding. Dit zal dan specifiek vermeld worden in de richtlijnen voor het betrokken Belgisch Kampioenschap. 
 
Iedere inbreuk wordt bestraft met een boete (cf. boetetabel van de KBZB).  
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