ALGEMEEN REGLEMENT
SPORTCOMMISSIE MASTERS
Artikel SCMA 01 - Samenstelling.
SCMA 01.1. De Sportcommissie Masters bestaat uit vier leden, paritair samengesteld uit de verkozen leden van de Sportcomités van hun
respectieve regionale federatie.
SCMA 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.
SCMA 01.3. Om de twee jaar kiest de commissie uit de verkozen leden een voorzitter.
SCMA 01.4. Een beurtrol inzake taalaanhorigheid zal gerespecteerd worden bij de verkiezing van de voorzitter.
SCMA 01.5. De commissie verkiest eveneens een ondervoorzitter, met een andere taalaanhorigheid dan de voorzitter, en een secretaris
uit de verkozen leden.
Artikel SCMA 02 – Bevoegdheden en taken.
SCMA 02.1. Op autonome basis zijn de bevoegdheden van de Sportcommissie Masters de volgende:
a) de sporttechnische aangelegenheden bespreken, de conditie, de vriendschap en de verstandhouding te bevorderen door het zwemmen,
het schoonspringen, het Artistiek Zwemmen, het waterpolo en het zwemmen in open water, voor de deelnemers die tenminste 25 jaar
oud zijn op de dag van de wedstrijd;
b) de bestaande sportreglementen aanpassen en zorgen voor hun juiste toepassing;
c) instaan voor de ganse organisatie en het sportief beheer van de nationale kampioenschappen in samenwerking met de organiserende
clubs, onder andere: naleven van het lastenboek, controleren van de inschrijvingen, toekennen van reeksen en startplaatsen van de
wedstrijden;
d) de nationale sportkalender voorstellen;
e) de Belgische records en de beste prestaties homologeren;
f) aanduiden van een jury aan te duiden voor de Belgische Kampioenschappen en voor de internationale ontmoetingen die in België
plaatsvinden maar het financiële aspect hiervan blijft een bevoegdheid van het Bestuursorgaan;
g) een tuchtcommissie te installeren samengesteld uit vier leden van de Sportcommissie paritair aangesteld;
h) 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.
Artikel SCMA 03 – Beslissingen
SCMA 03.1. Het Bestuursorgaan kan gemotiveerd de beslissingen van de Sportcommissie Masters goedkeuren, wijzigen of vernietigen.
Het Bestuursorgaan heeft het recht haar beslissing in de plaats te stellen van de vernietigde beslissing.
SCMA 03.2. Alle beslissingen van de Sportcommissie Masters moeten minstens door twee leden van elke regionale federatie bekrachtigd
worden.
SCMA 03.3. De voorzitter is eveneens stemgerechtigd maar zonder doorslaggevende stem.
SCMA 03.4. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid der stemmen genomen. Onthoudingen en blanco stemmen worden niet
in aanmerking genomen.
SCMA 03.5. In geval een lid van een regionale federatie verhinderd is, zal hij een volmacht geven aan een ander lid van de Sportcommissie
Masters.
SCMA 03.6. In geval van staking van stemmen, dan wordt de zaak verwezen naar het Bestuursorgaan.

SPORTREGLEMENT MASTERS
Artikel SRMA 01 - Doelstelling.
SRMA 01.1. Het sportprogramma van de Masters heeft tot doel de goede conditie, de vriendschap en het wederzijdse begrip te bevorderen
onder de deelnemers van minstens 25 jaar oud door het zwemmen, het schoonspringen, het waterpolo, het artistiek zwemmen en
zwemmen in open water.
SRMA 01.2. Voor het artistiek zwemmen wordt de leeftijdslimiet verlaagd tot minstens 20 jaar.
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Artikel SRMA 02 - Indeling van de zwemmers in categorieën.
SRMA 02.1. De ouderdomscategorie van de zwemmer wordt bepaald door de bereikte leeftijd op 31 december van het jaar waarin de
wedstrijd plaatsvindt.
SRMA 02.2. De ouderdomscategorieën (verplichtend in schijven van 5 jaar) zijn voor individuele wedstrijden de volgende:
2019
2020
2021
A 25/29
94/90
95/91
96/92
B 30/34
89/85
90/86
91/87
C 35/39
84/80
85/81
86/82
D 40/44
79/75
80/76
81/77
E 45/49
74/70
75/71
76/72
F 50/54
69/65
70/66
71/67
G 55/59
64/60
65/61
66/62
H 60/64
59/55
60/56
61/57
I 65/69
54/50
55/51
56/52
J 70/74
49/45
50/46
51/47
K 75/79
44/40
45/41
46/42
L 80/84
39/35
40/36
41/37
M 85/89
34/30
35/31
36/32
N 90/94
29/25
30/26
31/27
SRMA 02.3. De ouderdomscategorieën, in functie van de totale leeftijd, rekening houdend met de leeftijd in volle jaren, zijn voor de
aflossingswedstrijden de volgende: 100 / 119 - 120 / 159 - 160 / 199 - 200 / 239 - 240 / 279 - 280 / 319 - 320 / 359 – en … .(schijven 40 jaar
zijn verplichtend).
Artikel SRMA 03 - Zwemregels.
SRMA 03.1. Het reglement dat toegepast wordt in België voor alle Belgische kampioenschappen, alle open internationale wedstrijden of
internationale wedstrijden op uitnodiging is het FINA-reglement en de officiële gepubliceerde FINA-interpretaties.
SRMA 03.2. Het volledige FINA-reglement, met de interpretaties, aanvullingen, samen met de organisatorische, administratieve en
praktische richtlijnen voor alle in België gezwommen wedstrijden, worden bepaald in de "Handleiding voor Officiële Zwemwedstrijden in
België" (de volgende artikelen zijn eigen reglementering voor de Masters).
SRMA 03.3. Deelnemers van verschillende leeftijdscategorieën of van verschillend geslacht mogen in eenzelfde reeks zwemmen.
SRMA 03.4. Bij de start moeten de deelnemers hun plaats innemen bij het fluitsignaal van de kamprechter hetzij op het startblok, hetzij
aan de rand van het water of hetzij in het water.
SRMA 03.5. Alle wedstrijden voor Masters worden als finale gezwommen op basis van de tijden.
SRMA 03.6. De deelnemers mogen in hun zwembaan blijven wachten bij de start van de volgende reeks en verlaten het water op vraag
van de kamprechter.
SRMA 03.7. In geval van aflossingswedstrijden voor vrije slag met gemengde ploegen is de startvolgorde van de zwemmers van geen
belang.
SRMA 03.8. De indeling van de reeksen per ouderdomscategorie gebeurt vooraf met de eerste start van de traagste reeks van de oudste
ouderdomscategorie.
SRMA 03.9. Voor wedstrijden van 400 meters en meer mogen er twee deelnemers zwemmen per baan van hetzelfde geslacht maar een
individuele tijdsopname moet alleszins verzekerd zijn en de uiteindelijke beslissing ligt bij de kamprechter.
SRMA 03.10. De redactie, de inhoud en het aanpassen van de handleiding valt onder de bevoegdheid van de Sportcommissie Masters.
Artikel SRMA 04 - Records.
SRMA 04.1. De Sportcommissie Masters houdt de lijsten met Belgische records (tot 1/100 seconde) bij van alle ouderdomscategorieën
(zie artikel SRMA 02.2.) en van alle afstanden vermeld in FINA-regel MSW 5.
SRMA 04.2. Alleen de aanvragen voor homologatie ingevuld op de speciale formulieren van de Sportcommissie Masters zullen aanvaard
worden.
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In geval van elektronische tijdsopname kan de aanvraag zich beperken tot een uittreksel van de officiële uitslagen met vermelding van
de website waar deze uitslagen gecontroleerd kunnen worden.
Elk Belgisch record Masters gezwommen op Europese Kampioenschappen of Wereldkampioenschappen Masters wordt automatisch
gehomologeerd.
SRMA 04.3. Enkel de Sportcommissie Masters is bevoegd tot homologatie van Belgische records Masters.
SRMA 04.4. De homologatieaanvraag moet ten laatste ingediend worden 30 kalenderdagen na de wedstrijd bij de aangeduide
verantwoordelijke van de Sportcommissie Masters.
SRMA 04.5. De registratie van Belgische records kan gebeuren met manuele tijdopname.
SRMA 04.6. Een Belgisch record bij de Masters kan slechts gevestigd tijdens wedstrijden voorbehouden voor Masters en erkend door de
nationale federatie.
SRMA 04.7 Belgische records (individueel): de atleet moet beschikken over de Belgische nationaliteit, en in het bezit zijn van een
Belgische identiteitskaart, en over een licentie hetzij bij een officiële erkende federatie hetzij bij één van de regionale federaties.
Belgische records (aflossing clubs): alle zwemmers moeten gelicentieerd zijn bij een club aangesloten bij een regionale federatie
ongeacht hun nationaliteit.

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN MASTERS ZWEMMEN
Artikel BKMZW 01 - Programma.
BKMZW 01.1. De Belgische Kampioenschappen Zwemmen Masters worden jaarlijks georganiseerd in afzonderlijke dagen of tijdens 1
weekend (2 dagen) volgens een vast programma (zie artikel BKMZW 01.2.) opgesteld door de Sportcommissie Masters, goedgekeurd door
het Bestuursorgaan en in overeenstemming met het geldende lastenboek.
BKMZW 01.2. De KBZB kan de volgende kampioenschappen voor Heren & Dames laten betwisten in alle ouderdomscategorieën:
Dames & Heren
50 meter
Vrije Slag
100 meter
Vrije Slag
200 meter
Vrije Slag
400 meter
Vrije Slag
800 meter
Vrije Slag
1500 meter
Vrije Slag
50 meter
Schoolslag
100 meter
Schoolslag
200 meter
Schoolslag
50 meter
Rugslag
100 meter
Rugslag
200 meter
Rugslag
50 meter
Vlinderslag
100 meter
Vlinderslag
200 meter
Vlinderslag
100 meter
Wisselslag
200 meter
Wisselslag
400 meter
Wisselslag
4 x 50 meter
Vrije Slag
4 x 50 meter – gemengde ploegen Vrije Slag
4 x 50 meter
Wisselslag
4 x 50 meter – gemengde ploegen Wisselslag
Artikel BKMZW 02 - Data.
BKMZW 02.1. De data van de Belgische Kampioenschappen Masters worden jaarlijks vastgelegd door de Sportcommissie Masters en
bekrachtigd door het Bestuursorgaan.
BKMZW 02.2. De data kunnen slechts gewijzigd worden in geval van overmacht waarover geoordeeld en beslist wordt door de
Sportcommissie Masters of het Bestuursorgaan.
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BKMZW 02.3. Indien de data of de plaats van de kampioenschappen gewijzigd worden, dan zal de organisatie, behalve gevallen van
overmacht of dringendheid, opnieuw in aanbesteding gesteld worden met een hernieuwde oproep, tenzij anders bepaald door het
Bestuursorgaan.
Artikel BKMZW 03 - Controle
BKMZW 03.1. Een afvaardiging van de Sportcommissie Masters zal ter plaatse, en ten gepaste tijde, gaan vaststellen of de bij de toewijzing
opgegeven inlichtingen overeenstemmen en voldoen aan de technische voorwaarden.
BKMZW 03.2. Een federale controlecommissie zal ter plaatse, en ten gepaste tijde, een controle uitvoeren over alle andere verplichtingen
omschreven in het lastenboek dan de technische voorwaarden.
BKMZW 03.3. De KBZB behoudt het recht om het even welke maatregel te nemen die zich opdringt voor de stipte naleving van het
lastenboek.
Artikel BKMZW 04 - Organisatie.
BKMZW 04.1. De aanvangsuren worden in overleg met de organiserende club bepaald door de Sportcommissie Masters.
BKMZW 04.2. De organisatiedagen van de kampioenschappen worden beschouwd als afzonderlijke wedstrijden.
Het Bestuursorgaan kan een alternatief organisatieprogramma toelaten.
BKMZW 04.3. Het programma met vermelding van de volgorde en de uurrooster van de kampioenschappen wordt opgesteld door de
Sportcommissie Masters.
BKMZW 04.4. Het drukken van het nodige aantal programma's en uitslagen valt ten laste van de organiserende club.
BKMZW 04.5. De officiële berichtgeving geschiedt in beide landstalen: eerst in het Nederlands als de organiserende club aangesloten is
bij de Vlaamse Zwemfederatie, eerst in het Frans als de organiserende club aangesloten is bij de Fédération Francophone Belge de
Natation.
BKMZW 04.6. De officials worden aangeduid door de Sportcommissie Masters en hun verplaatsingskosten vallen ten laste van de KBZB.
BKMZW 04.7. De uitnodigingen worden door het Algemeen Secretariaat minstens twee maand voor de sluitingsdatum van de
inschrijvingen naar de clubs gestuurd.
Artikel BKMZW 05 - Inschrijvingen.
BKMZW 05.1. 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.
BKMZW 05.2. De deelnemers moeten aangesloten zijn bij hun federatie op de sluitingsdatum van de inschrijvingen.
BKMZW 05.3. De inschrijvingen moeten gebeuren op speciale formulieren die het secretariaat van de Sportcommissie Masters voorziet,
deze formulieren dienen ondertekend te worden door de voorzitter of door de secretaris van de club.
BKMZW 05.4. De inschrijvingen moeten bij het Secretariaat van de Sportcommissie Masters toekomen uiterlijk op de datum vooropgesteld
door de Sportcommissie Masters.
BKMZW 05.5. De bedragen van de inschrijvingsgelden worden ieder jaar vastgelegd door het Bestuursorgaan en worden niet terugbetaald
in geval van forfait, terugtrekking of afwezigheid.
Artikel BKMZW 06 - Toekenning van de banen.
BKMZW 06.1. De toekenning van de zwembanen gebeurt door de zorgen van het Secretariaat van de Sportcommissie Masters op basis
van de ingezonden inschrijvingstijden.
BKMZW 06.2. Indien door afwezigheden het aantal reeksen zou kunnen gewijzigd worden, dan zal het Secretariaat van de Sportcommissie
Masters de nodige schikkingen treffen.
BKMZW 06.3. De clubafgevaardigden moeten binnen het halfuur voor de wedstrijden de forfaits opgeven.
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Artikel BKMZW 07 – Forfaits, terugtrekking of afwezigheid
BKMZW 07.1. De bedragen van de administratieve kosten voor forfait, terugtrekking of afwezigheid worden ieder jaar vastgelegd door het
Bestuursorgaan.
BKMZW 07.2. Om de administratieve kosten of boetes te vermijden, krijgen de clubs de mogelijkheid één of meerdere wedstrijden of
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.
BKMZW 07.3. 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.
Artikel BKMZW 08 - Limiettijden.
BKMZW 08.1. Indien de Sportcommissie Masters het nodig acht, dan zal het invoeren van limiettijden overwogen worden of de
inschrijvingen per wedstrijd beperken.
BKMZW 08.2. De bedragen van de boetes voor overschrijding van de limiettijden worden desgevallend vastgelegd door het
Bestuursorgaan.
BKMZW 08.3. Elke overschrijding van de limiettijd kan bestraft worden met een reglementaire boete.
Artikel BKMZW 09 - Medailles en diploma's.
BKMZW 09.1. Voor elke individuele wedstrijd voorziet de KBZB drie medailles voor de zwemmers met de Belgische nationaliteit.
De atleten met buitenlandse nationaliteit krijgen enkel een medaille indien ze eindigen in de top 3 van het eindklassement in hun
leeftijdscategorie.
Voor elke aflossingswedstrijd voorziet de KBZB twaalf medailles.
De medailles worden enkel toegekend aan Belgische clubs.
BKMZW 09.2. De medailles en de diploma’s zijn een exclusief model van de KBZB en mogen niet nagemaakt worden.
BKMZW 09.3. Iedere deelnemer krijgt één erediploma voor het geheel van de gewonnen titels.
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