ALGEMEEN REGLEMENT
SPORTCOMMISSIE ZWEMMEN
Artikel SCZW 01 - Samenstelling
SCZW 01.1. De Sportcommissie Zwemmen bestaat uit zes leden, paritair samengesteld uit de verkozen leden van de Sportcomités
van hun respectieve regionale federatie.
SCZW 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.
SCZW 01.3. Om de twee jaar kiest de commissie uit de verkozen leden een voorzitter. De overdracht van het voorzitterschap gebeurt
in de maand september bij aanvang van het nieuwe sportieve seizoen.
SCZW 01.4. Een beurtrol inzake taalaanhorigheid zal gerespecteerd worden bij de verkiezing van de voorzitter.
SCZW 01.5. De commissie verkiest eveneens een ondervoorzitter, met een andere taalaanhorigheid dan de voorzitter, en een
secretaris uit de verkozen leden.
SCZW 01.6. De technische directeurs van elke regionale federatie worden als raadgevers (zonder stemrecht) uitgenodigd.
Artikel SCZW 02 - Bevoegdheden en taken
SCZW 02.1. Onder controle en in samenwerking met de Sportcel Zwemmen zijn de bevoegdheden van de Sportcommissie Zwemmen
de volgende:
a) na voorstel van de technische directeurs, voorleggen van de nationale selecties aan de Sportcel Zwemmen;
b) voorstellen van limiettijden in het kader van de internationale ontmoetingen en ter goedkeuring voorleggen aan de Sportcel
Zwemmen.
SCZW 02.2. Op autonome basis zijn de bevoegdheden van de Sportcommissie Zwemmen de volgende:
c) de sporttechnische aangelegenheden bespreken en opvolgen;
d) de bestaande sportreglementen aanpassen en zorgen voor hun juiste toepassing, het bijwerken en aanpassen van de FINA
uitsluitingscodes;
e) 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 aangaande de technische voorwaarden, controleren van de
inschrijvingen, toekennen van de startplaatsen en reeksen van de wedstrijden, enz.;
f) samen met de technische directeurs de nationale sportkalender voorstellen;
g) de Belgische records en beste prestaties homologeren;
h) 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;
i) installeren van een tuchtcommissie samengesteld uit minstens vier leden paritair aangeduid;
j) 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.
SCZW 03 – Beslissingen
SCZW 03.1. De Sportcel Zwemmen of het Bestuursorgaan kan gemotiveerd de beslissingen van de Sportcommissie Zwemmen
goedkeuren, wijzigen of vernietigen.
De Sportcel Zwemmen of het Bestuursorgaan heeft het recht haar beslissing in de plaats te stellen van de vernietigde beslissing.
SCZW 03.2. Alle beslissingen van de Sportcommissie Zwemmen moeten minstens door twee leden van elke regionale federatie
goedgekeurd worden.
SCZW 03.3. De voorzitter is eveneens stemgerechtigd maar zonder doorslaggevende stem.
SCZW 03.4. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid der stemmen genomen. Onthoudingen en blanco stemmen worden
niet in aanmerking genomen.
SCZW 03.5. In geval een lid van een regionale federatie verhinderd is, zal hij een volmacht geven aan een ander lid van de
Sportcommissie Zwemmen.
SCZW 03.6. In geval van staking van stemmen, dan wordt de zaak verwezen naar de Sportcel Zwemmen of door het Bestuursorgaan.
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SCZW 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
Zwemmen.

SPORTREGLEMENT ZWEMMEN
Artikel SRZW 01 – Indeling van de zwemmers in categorieën
SRZW 01.1. De Nationale Sportcommissie Zwemmen bepaalt jaarlijks de leeftijdsgroepen en –categorieën, bestaande uit geslacht
en geboortejaar, voor de Belgische kampioenschappen.
SRZW 01.2. Heren (jongens) en dames (meisjes) zwemmen steeds afzonderlijk behoudens afwijkingen toegestaan door het FINAreglement of door de Sportcommissie Zwemmen (zie artikel ASR 09.2).
Artikel SRZW 02 - Zwemregels.
SRZW 02.1. 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.
SRZW 02.2. De KBZB kan het FINA-reglement aanpassen of aanvullen zonder er in tegenspraak mee te zijn.
De KBZB oefent deze bevoegdheid uit door middel van administratieve richtlijnen en modaliteiten.
Artikel SRZW 03 - Records
SRZW 03.1. De Sportcommissie Zwemmen houdt lijsten bij van de Belgische records van alle leeftijdscategorieën en van alle officiële
afstanden opgenomen in FINA-regels SW 12.1 en 12.2 (25 en 50 meter bad). De afstanden 4x50m vrije slag en 4x50m wisselslag
worden aan deze lijsten toegevoegd voor Belgische records gezwommen in klein bad (25 meter).
SRZW 03.2. Alleen de aanvragen voor homologatie ingevuld op de speciale formulieren van de Sportcommissie Zwemmen zullen
aanvaard worden.
Een Belgisch record “alle categorieën” of Belgisch jeugdrecord gezwommen op OPEN regionale kampioenschappen (VZF en FFBN),
Belgische Kampioenschappen, Europese Kampioenschappen, Europese Kampioenschappen Juniores, Wereldkampioenschappen,
Wereldkampioenschappen Juniores, Olympische Spelen, Olympische Jeugdspelen, FINA Wereldbekerwedstrijden en alle officiële
wedstrijden van de nationale ploeg wordt automatisch gehomologeerd.
SRZW 03.3. De aanvragen voor homologatie van Belgische records moeten opgestuurd worden naar het Algemeen Secretariaat
binnen de termijnen die werden vastgelegd.
SRZW 03.4. De aanvragen voor homologatie van records verwezenlijkt in België moeten ingediend worden binnen de 15
kalenderdagen na de betrokken competitie.
SRZW 03.5. De aanvragen voor homologatie van records verwezenlijkt in het buitenland moeten ingediend worden binnen de 30
kalenderdagen na de betrokken competitie.
SRZW 03.6. Een zwemmer met de Belgische nationaliteit, maar aangesloten bij een buitenlandse club, kan tijdens een wedstrijd
met deze club, een Belgische record zwemmen. De federatie van deze club stelt na verificatie in swimrankings.net een
homologatieformulier op en bezorgt dit ter homologatie aan de KBZB binnen de 30 kalenderdagen na de betrokken competitie.
SRZW 03.7. De club in gebreke wordt bestraft met een reglementaire boete.
Laattijdige aanvraag van homologatie geeft steeds aanleiding tot een reglementaire boete. Pas na betaling van deze boete wordt
het Belgisch record officieel gehomologeerd.
SRZW. 03.8. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Belgische records (alle categorieën) en beste nationale prestaties.
Belgische records (individueel): de atleet moet beschikken over de Belgische nationaliteit (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 (met onderscheid tussen aflossing clubs en aflossing nationale / regionale selecties): alle zwemmers moeten
zonder uitzondering in het bezit zijn van de Belgische nationaliteit (Belgische identiteitskaart).
Beste nationale prestaties (aflossing clubs): de zwemmers moeten aangesloten zijn bij een club via één van de regionale federaties,
ongeacht hun nationaliteit.
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SRZW. 03.9. De KBZB erkent uitsluitend de officiële rankings gepubliceerd op swimrankings.net.

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN OPEN CATEGORIE
Artikel BKZWO 01 - Programma.
BKZWO 01.1. De data van de Belgische Zwemkampioenschappen Open categorie worden jaarlijks vastgelegd in drie opeenvolgende
dagen, rekening houdend met de internationale wedstrijdkalender, volgens een programma (zie artikel BKZWO 01.2.), voorgesteld
door de Sportcommissie Zwemmen, bekrachtigd door de Sportcel Zwemmen of door het Bestuursorgaan, en in overeenstemming
met het geldende lastenboek.
BKZWO 01.2. De KBZB kan de volgende kampioenschappen laten betwisten:
Dames & Heren
50 M
Vrije Slag
100 M
Vrije Slag
200 M
Vrije Slag
400 M
Vrije Slag
800 M
Vrije Slag
1500 M
Vrije Slag
50 M
Schoolslag
100 M
Schoolslag
200 M
Schoolslag
50 M
Rugslag
100 M
Rugslag
200 M
Rugslag
50 M
Vlinderslag
100 M
Vlinderslag
200 M
Vlinderslag
200 M
Wisselslag
400 M
Wisselslag
4 x 100 M
Vrije Slag
4 x 200 M
Vrije Slag
4 x 100 M
Wisselslag
4 x 100 M Vrije Slag MIXED
4 x 100 M Wisselslag MIXED
Artikel BKZWO 02 - Data.
BKZWO 02.1. De data kunnen slechts gewijzigd worden in geval van overmacht waarover geoordeeld en beslist wordt door de
Sportcel Zwemmen, op aanbeveling van de Sportcommissie Zwemmen.
BKZWO 02.2. 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.
Artikel BKZWO 03- Controle
BKZWO 03.1. Een afvaardiging van de Sportcommissie Zwemmen zal ter plaatse, en ten gepaste tijde, gaan vaststellen of de bij de
toewijzing opgegeven inlichtingen overeenstemmen en voldoen aan de technische voorwaarden.
BKZWO 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.
BKZWO 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 BKZWO 04 - Organisatie.
BKZWO 04.1. De uitnodigingen worden door het Algemeen Secretariaat minstens twee maand voor de sluitingsdatum van de
inschrijvingen naar de clubs gestuurd.
BKZWO 04.2. De aanvangsuren van de schiftingen en van de finales worden in overleg met de organiserende club bepaald door de
Sportcommissie Zwemmen. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden behoudt de Nationale Sportcommissie zich het
recht voor om de oorspronkelijk vastgelegde wedstrijdtiming te wijzigen.
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BKZWO 04.3. Het programma met vermelding van de volgorde en de uurrooster van de kampioenschappen wordt opgesteld door de
Sportcommissie Zwemmen.
BKZWO 04.4. Het drukken van het nodige aantal programma's en uitslagen valt ten laste van de organiserende club.
BKZWO 04.5. De officiële berichtgeving gebeurt eerst in het Engels en daarna 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.
BKZWO 04.6. De hoofdjury wordt aangeduid door de Sportcommissie Zwemmen en de verplaatsingskosten vallen ten laste van de
KBZB.
BKZWO 04.7. De deelnemende clubs moeten bij de inschrijvingen, en dit volgens de richtlijnen verstrekt door de Nationale
Sportcommissie Zwemmen, de namen opgeven van de officials die zullen fungeren gedurende de kampioenschappen.
Hun verplaatsingskosten vallen ten laste van de KBZB.
Iedere inbreuk op de verplichte opgave van officials wordt met een boete bestraft (cf. boetetabel van de KBZB).
Artikel BKZWO 05 - Inschrijvingen.
BKZWO 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.
BKZWO 05.2. De deelnemers moeten aangesloten zijn bij hun federatie op de sluitingsdatum van de inschrijvingen.
BKZWO 05.3. De Sportcommissie Zwemmen bepaalt de inschrijvingsregels.
BKZWO 05.4. De inschrijvingen moeten bij de aangeduide verantwoordelijke toekomen uiterlijk op de datum vooropgesteld door de
Sportcommissie Zwemmen.
BKZWO 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.
BKZWO 05.6. De Sportcommissie Zwemmen zal na de sluitingsdag van de inschrijvingen alle inschrijvingen controleren op de
juistheid van de verstrekte inschrijvingstijden.
Alle inschrijftijden moeten controleerbaar zijn op swimrankings.net.
Artikel BKZWO 06 - Toekenning van de banen.
BKZWO 06.1. De toekenning van de zwembanen, zowel voor de schiftingen als de rechtstreekse finales, gebeurt door de zorgen van
het secretariaat van de Sportcommissie Zwemmen zodra de inschrijvingen definitief aanvaard zijn.
BKZWO 06.2. De clubafgevaardigde moet uiterlijk binnen het halfuur nadat de samenstelling van de finales officieel werd
bekendgemaakt door de speaker, de forfaits van hun zwemmers meedelen.
Deze regel is ook van toepassing voor de aangeduide reserves.
BKZWO 06.3. De toekenning van de zwembanen voor de finales gebeurt door het aangestelde jurysecretariaat volgens de FINA
reglementen SW 3.1.2.
Artikel BKZWO 07 – Schiftingen en finales.
BKZWO 07.1. De kwalificaties voor de finales (A & B) gebeuren op basis van de zestien beste tijden. Elke finale van een individuele
wedstrijd moet steeds minstens 6 zwemmers met de Belgische nationaliteit hebben.
BKZWO 07.2. Indien meerdere zwemmers in aanmerking komen voor de achtste of de zestiende finaleplaats, dan wordt er na de
zwemsessie overgegaan tot een bijkomende schiftingswedstrijd tussen de betrokken zwemmers.
Artikel BKZWO 08 – Forfaits, terugtrekking of afwezigheid
BKZWO 08.1. De bedragen van de administratieve kosten voor forfait, terugtrekking of afwezigheid worden ieder jaar vastgelegd
door het Bestuursorgaan.
BKZWO 08.2. 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
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gelijkwaardige schriftelijke kennisgeving) aan de verantwoordelijke voor de inschrijvingen met elektronische kopie aan het
Algemeen Secretariaat van de KBZB.
BKZWO 08.3. 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 BKZWO 09 – Limiettijden.
BKZWO 09.1. De te realiseren limiettijden voor deelname aan de kampioenschappen worden ieder jaar voorgesteld door de
Sportcommissie Zwemmen en bekrachtigd door de Sportcel Zwemmen.
De limiettijden moeten voor aanvang van de kampioenschappen gezwommen worden.
BKZWO 09.2. Er is geen boete bij overschrijding van de limiettijden op de dag van de kampioenschappen.
Artikel BKZWO 10 - Medailles en diploma’s
BKZWO 10.1. Voor elke individuele wedstrijd voorziet de KBZB drie medailles en een financiële vergoeding voor elke winnaar van de
A-finale.
De medailles en de financiële vergoeding worden enkel toegekend aan zwemmers met de Belgische nationaliteit.
De buitenlandse atleten ontvangen enkel een medaille indien ze het podium halen.
BKZWO 10.2. Voor elke aflossingswedstrijd voorziet de KBZB twaalf medailles en een financiële vergoeding voor de winnende
aflossingsploeg.
De medailles en de financiële vergoeding worden enkel toegekend aan Belgische clubs.
BKZWO 10.3. De medailles en de financiële vergoedingen worden enkel uitgereikt indien de zwemmers de limiettijd hebben
verwezenlijkt en indien de zwemmers tijdig aanwezig zijn op de medaille-uitreiking, tenzij zij een gerechtvaardigde reden hebben
voor hun afwezigheid.
De hoofdjury (kamprechter en voorzitter jury) bepaalt zonder verhaal wat een gerechtvaardigde reden is.
BKZWO 10.4. Alle winnaars van individuele wedstrijden krijgen een erediploma voor het geheel van de gewonnen titels, de winnaars
van een aflossingswedstrijd krijgen een diploma toegekend in clubverband.
BKZWO 10.5. De medailles en de diploma’s zijn een exclusief model van de KBZB en mogen niet nagemaakt worden.

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN PER CATEGORIE
Artikel BKZWCAT 01 - Programma.
BKZWCAT 01.1. De data van de Belgische Zwemkampioenschappen per categorie worden jaarlijks vastgelegd, rekening houdend met
de internationale wedstrijdkalender, in zes dagen (tijdens de maand juli of augustus) volgens een programma (zie artikel BKZWCAT
01.3.) voorgesteld door de Sportcommissie Zwemmen, bekrachtigd door de Sportcel Zwemmen of door het Bestuursorgaan, en in
overeenstemming met het geldende lastenboek.
BKZWCAT 01.2. De kampioenschappen worden georganiseerd in 2 opeenvolgende weekends van 2 x 3 dagen.
Het 1e weekend is voorbehouden voor de leeftijdsjaren 11-12-13-14j.
Het 2e weekend is voorbehouden voor de leeftijdsjaren 15-16-17-18-19j&+.
Het Bestuursorgaan kan afwijken van bovenstaande regeling door middel van een gemotiveerde beslissing.
BKZWCAT 01.3. De KBZB kan de volgende kampioenschappen laten betwisten voor de categorieën 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17-18 / 19+:

50 M
100 M
200 M
400 M
800 M
1500 M
50 M
100 M
200 M
50 M

Vrije Slag
Vrije Slag
Vrije Slag
Vrije Slag
Vrije Slag
Vrije Slag
Schoolslag
Schoolslag
Schoolslag
Rugslag

11-12
M J

13-14
M J

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

15-16
M-J
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

17-18
M-J
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

19+
D-H
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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100 M
200 M
50 M
100 M
200 M
200 M
400 M
4 x 100 M
4 x 100 M
4 x 100 M
4 x 100 M

Rugslag
Rugslag
Vlinderslag
Vlinderslag
Vlinderslag
Wisselslag
Wisselslag
Vrije Slag
Wisselslag
Vrije Slag
Wisselslag

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
Mixed
Mixed

X
X
Mixed
Mixed

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mixed
Mixed

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mixed Mixed
Mixed Mixed

BKZWCAT 01.4. De wedstrijden voor de 11-12 jarigen en de 13-14 jarigen worden gezwommen in reeksen zonder finales (met uitslag
op basis van de tijden gezwommen in de reeksen).
BKZWCAT 01.5. De wedstrijden voor de 15-16 jarigen, 17-18 jarigen en de 19+ jarigen worden gezwommen met reeksen en finales,
behalve de lange afstanden 800m / 1500m vrij (rechtstreekse finale op tijd)
BKZWCAT 01.6. Iedere zwemmer zwemt in zijn leeftijdscategorie. Categorieverhoging is niet toegelaten, ook niet voor de aflossingen,
met uitzondering van art. BKZWCAT 01.5.
Artikel BKZWCAT 02 - Data.
BKZWCAT 02.1. De data kunnen slechts gewijzigd worden in geval van overmacht waarover geoordeeld en beslist wordt door de
Sportcel Zwemmen, op aanbeveling van de Sportcommissie Zwemmen.
BKZWCAT 02.2. 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.
Artikel BKZWCAT 03 - Controle
BKZWCAT 03.1. Een afvaardiging van de Sportcommissie Zwemmen zal ter plaatse, en ten gepaste tijde, gaan vaststellen of de bij
de toewijzing opgegeven inlichtingen overeenstemmen en voldoen aan de technische voorwaarden.
BKZWCAT 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.
BKZWCAT 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 BKZWCAT 04 - Organisatie.
BKZWCAT 04.1. De uitnodigingen worden door het Algemeen Secretariaat minstens twee maand voor de sluitingsdatum van de
inschrijvingen naar de clubs gestuurd.
BKZWCAT 04.2. De aanvangsuren van de reeksen worden in overleg met de organiserende club bepaald door de Sportcommissie
Zwemmen.
In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden behoudt de Nationale Sportcommissie zich het recht voor om de
oorspronkelijk vastgelegde wedstrijdtiming te wijzigen.
BKZWCAT 04.3. Het programma met vermelding van de volgorde en het uurrooster van de kampioenschappen wordt opgesteld door
de Sportcommissie Zwemmen en goedgekeurd door de Sportcel Zwemmen.
BKZWCAT 04.4. Het drukken van het nodige aantal programma's en uitslagen valt ten laste van de organiserende club.
BKZWCAT 04.5. De officiële berichtgeving gebeurt 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.
BKZWCAT 04.6. De hoofdjury wordt aangeduid door de Sportcommissie Zwemmen en de verplaatsingskosten vallen ten laste van
de KBZB.
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BKZWCAT 04.7. De deelnemende clubs moeten bij de inschrijvingen, en dit volgens de richtlijnen verstrekt door de Nationale
Sportcommissie Zwemmen, de namen opgeven van de officials die zullen fungeren gedurende de kampioenschappen.
Hun verplaatsingskosten vallen ten laste van de KBZB.
Iedere inbreuk op de verplichte opgave van officials wordt met een boete bestraft (cf. boetetabel van de KBZB).
Artikel BKZWCAT 05 - Inschrijvingen.
BKZWCAT 05.1. Elke atleet die aan de kampioenschappen deelneemt, moet een vergunning bezitten bij één van de regionale
federaties.
BKZWCAT 05.2. De deelnemers moeten aangesloten zijn bij hun federatie op de sluitingsdatum van de inschrijvingen.
BKZWCAT 05.3. De Sportcommissie Zwemmen bepaalt de inschrijvingsregels.
BKZWCAT 05.4. De inschrijvingen moeten bij de aangeduide verantwoordelijke toekomen uiterlijk op de datum vooropgesteld door
de Sportcommissie Zwemmen.
BKZWCAT 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.
BKZWCAT 05.6. De Sportcommissie Zwemmen zal na de sluitingsdag van de inschrijvingen alle inschrijvingen controleren op de
juistheid van de verstrekte inschrijvingstijden. Alle inschrijftijden moeten controleerbaar zijn op swimrankings.net.
Artikel BKZWCAT 06 - Toekenning van de banen.
BKZWCAT 06.1. De toekenning van de zwembanen, zowel voor de schiftingen als de rechtstreekse finales, gebeurt door het
secretariaat van de Sportcommissie Zwemmen zodra de inschrijvingen aanvaard zijn.
BKZWCAT 06.2. De clubafgevaardigde moet uiterlijk een halfuur nadat de samenstelling van de finales officieel werd bekendgemaakt
door de speaker, de forfaits van hun zwemmers meedelen.
Deze regel is ook van toepassing voor de aangeduide reserves.
BKZWCAT 06.3. De toekenning van de zwembanen voor de finales gebeurt door het jurysecretariaat volgens de FINA reglementen
SW 3.1.2.
Artikel BKZWKB 07 – Schiftingen en finales.
BKZWKB 07.1. De kwalificaties voor de finales gebeuren op basis van het aantal zwembanen volgens de bepalingen van de
Sportcommissie Zwemmen.
Elke finale van een individuele wedstrijd moet minstens 6 zwemmers met de Belgische nationaliteit hebben.
Indien het zwembad niet over acht banen beschikt, zal het minimum aantal deelnemers met de Belgische nationaliteit in de finale
gelijk zijn aan het aantal banen min 1.
BKZWKB 07.2. Indien meerdere zwemmers in aanmerking komen voor de laatste finaleplaats, dan wordt overgegaan tot een
bijkomende schiftingswedstrijd tussen de betrokken zwemmers na de zwemsessie.
Artikel BKZWCAT 08 – Forfaits, terugtrekking of afwezigheid
BKZWCAT 08.1. De bedragen van de administratieve kosten voor forfait, terugtrekking of afwezigheid worden ieder jaar vastgelegd
door het Bestuursorgaan.
BKZWCAT 08.2. 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.
BKZWCAT 08.3. 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 BKZWCAT 09 - Limiettijden.
BKZWCAT 09.1. De te realiseren limiettijden voor deelname van alle categorieën aan de kampioenschappen worden ieder jaar
voorgesteld door de Sportcommissie Zwemmen en bekrachtigd door de Sportcel Zwemmen.
De limiettijden moeten voor aanvang van de kampioenschappen gezwommen worden.
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BKZWCAT 09.2. Er is geen boete bij overschrijding van de limiettijden op de dag van de kampioenschappen.
Artikel BKZWCAT 10 – Medailles en diploma’s.
BKZWCAT 10.1. Voor elke individuele wedstrijd bij de 11-12 jarigen en 13-14 jarigen voorziet de KBZB drie medailles per leeftijdsjaar,
zijnde de drie snelste zwemmers op basis van de reeksen.
Voor elke individuele wedstrijd bij de categorie 15-16 jarigen voorziet de KBZB drie medailles per leeftijdsjaar, zijnde de drie snelste
zwemmers in de finale.
Voor elke individuele wedstrijd bij de categorie 17-18 jarigen en bij de categorie 19+-jarigen voorziet de KBZB drie medailles per
leeftijdscategorie, zijnde de drie snelste zwemmers in de finale.
De medailles worden enkel toegekend aan zwemmers met de Belgische nationaliteit. De buitenlandse atleten zullen een aandenken
ontvangen indien ze het podium halen.
BKZWCAT 10.2. Voor elke aflossingswedstrijd voorziet de KBZB twaalf medailles per leeftijdscategorie.
BKZWCAT 10.3. De medailles worden enkel uitgereikt indien de zwemmers de limiettijd hebben verwezenlijkt en indien de zwemmers
tijdig aanwezig zijn op de medaille-uitreiking, tenzij zij een gerechtvaardigde reden hebben voor hun afwezigheid.
De hoofdjury (kamprechter en voorzitter jury) bepaalt zonder verhaal wat een gerechtvaardigde reden is.
BKZWCAT 10.4. Alle winnaars van individuele wedstrijden krijgen een erediploma voor het geheel van de gewonnen titels, de
winnaars van een aflossingswedstrijd krijgen een diploma toegekend in clubverband.
BKZWCAT 10.5. De medailles en de diploma’s zijn een exclusief model van de KBZB en mogen niet nagemaakt worden.

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN / KORTE BAAN
Artikel BKZWKB 01 - Programma.
BKZWKB 01.1. De data van de Belgische Zwemkampioenschappen Korte Baan worden jaarlijks vastgelegd, rekening houdend met de
internationale wedstrijdkalender, in twee opeenvolgende dagen tussen begin november en half december volgens een programma
(zie artikel BKZWBK 01.2.) voorgesteld door de Sportcommissie Zwemmen, bekrachtigd door de Sportcel Zwemmen of door het
Bestuursorgaan, en in overeenstemming met het geldende lastenboek.
BKZWKB 01.2. De KBZB kan de volgende kampioenschappen laten betwisten voor:
Dames
Heren
50 M
Vrije Slag
50 M
Vrije Slag
100 M
Vrije Slag
100 M Vrije Slag
200 M
Vrije Slag
200 M Vrije Slag
400 M
Vrije Slag
400 M Vrije Slag
800 M
Vrije Slag
1500 M Vrije Slag
50 M
Schoolslag
50 M
Schoolslag
100 M
Schoolslag
100 M Schoolslag
200 M
Schoolslag
200 M Schoolslag
50 M
Rugslag
50 M
Rugslag
100 M
Rugslag
100 M Rugslag
200 M
Rugslag
200 M Rugslag
50 M
Vlinderslag
50 M
Vlinderslag
100 M
Vlinderslag
100 M Vlinderslag
200 M
Vlinderslag
200 M Vlinderslag
100 M
Wisselslag
100 M Wisselslag
200 M
Wisselslag
200 M Wisselslag
400 M
Wisselslag
400 M Wisselslag
4 x 50 M Vrije Slag
4 x 50 Vrije Slag
4 x 50 M Wisselslag
4 x 50 Wisselslag
4 x 50 M Vrije Slag MIXED
4 x 50 M Wisselslag MIXED
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Artikel BKZWKB 02 - Data.
BKZWKB 02.1. De data kunnen slechts gewijzigd worden in geval van overmacht waarover geoordeeld en beslist wordt door de
Sportcel Zwemmen, op aanbeveling van de Sportcommissie Zwemmen.
BKZWKB 02.2. 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.
Artikel BKZWKB 03 - Controle
BKZWKB 03.1. Een afvaardiging van de Sportcommissie Zwemmen zal ter plaatse, en ten gepaste tijde, gaan vaststellen of de bij de
toewijzing opgegeven inlichtingen overeenstemmen en voldoen aan de technische voorwaarden.
BKZWKB 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.
BKZWKB 03.3. De KBZB behoudt het recht elke maatregel te nemen die zich opdringt voor de stipte naleving van het lastenboek.
Artikel BKZWKB 04 - Organisatie.
BKZWKB 04.1. De uitnodigingen worden door het Algemeen Secretariaat minstens twee maand voor de sluitingsdatum van de
inschrijvingen naar de clubs gestuurd.
BKZWKB 04.2. De aanvangsuren van de schiftingen en van de finales worden in overleg met de organiserende club bepaald door de
Sportcommissie Zwemmen. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden behoudt de Nationale Sportcommissie zich het
recht voor om de oorspronkelijk vastgelegde wedstrijdtiming te wijzigen.
BKZWKB 04.3. Het programma met vermelding van de volgorde en de uurrooster van de kampioenschappen wordt opgesteld door
de Sportcommissie Zwemmen en goedgekeurd door de Sportcel Zwemmen.
BKZWKB 04.4. Het drukken van het nodige aantal programma's en uitslagen valt ten laste van de organiserende club.
BKZWKB 04.5. De officiële berichtgeving gebeurt 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.
BKZWKB 04.6. De hoofdjury wordt aangeduid door de Sportcommissie Zwemmen en de verplaatsingskosten vallen ten laste van de
KBZB.
BKZWKB 04.7. De deelnemende clubs moeten bij de inschrijvingen, en dit volgens de richtlijnen verstrekt door de Nationale
Sportcommissie Zwemmen, de namen opgeven van de officials die zullen fungeren gedurende de kampioenschappen.
Hun verplaatsingskosten vallen ten laste van de KBZB.
Iedere inbreuk op de verplichte opgave van officials wordt met een boete bestraft (cf. boetetabel van de KBZB).
Artikel BKZWKB 05 - Inschrijvingen.
BKZWKB 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.
BKZWKB 05.2. De deelnemers moeten aangesloten zijn bij hun federatie op de sluitingsdatum van de inschrijvingen.
BKZWKB 05.3. De Sportcommissie Zwemmen bepaalt de inschrijvingsregels.
BKZWKB 05.4. De inschrijvingen moeten bij de aangeduide verantwoordelijke toekomen uiterlijk op de datum vooropgesteld door
de Sportcommissie Zwemmen.
BKZWKB 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.
BKZWKB 05.6. De Sportcommissie Zwemmen zal na de sluitingsdag van de inschrijvingen alle inschrijvingen controleren op de
juistheid van de verstrekte inschrijvingstijden. Alle inschrijftijden moeten controleerbaar zijn op swimrankings.net.
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Artikel BKZWKB 06 - Toekenning van de banen.
BKZWKB 06.1. De toekenning van de zwembanen, zowel voor de schiftingen als de rechtstreekse finales, gebeurt door de zorgen
van het secretariaat van de Sportcommissie Zwemmen zodra de inschrijvingen aanvaard zijn.
BKZWKB 06.2. De clubafgevaardigde moet uiterlijk binnen het halfuur nadat de samenstelling van de finales officieel werd
bekendgemaakt door de speaker, de forfaits van hun zwemmers meedelen.
Deze regel is ook van toepassing voor de aangeduide reserves.
BKZWKB 06.3. De toekenning van de zwembanen voor de finales gebeurt door het aangestelde jurysecretariaat volgens de FINA
reglementen SW 3.1.2.
Artikel BKZWKB 07 – Schiftingen en finales.
BKZWKB 07.1. De kwalificaties voor de finales gebeuren op basis van het aantal zwembanen.
Elke finale van een individuele wedstrijd moet steeds minstens 6 zwemmers met de Belgische nationaliteit hebben.
Indien het zwembad niet over acht banen beschikt, zal het minimum aantal deelnemers met de Belgische nationaliteit in de finale
gelijk zijn aan het aantal banen min 1.
BKZWKB 07.2. Indien meerdere zwemmers in aanmerking komen voor de laatste finaleplaats, dan wordt er overgegaan tot een
bijkomende schiftingswedstrijd tussen de betrokken zwemmers na de zwemsessie.
Artikel BKZWKB 08 – Forfaits, terugtrekking of afwezigheid
BKZWKB 08.1. De bedragen van de administratieve kosten voor forfait, terugtrekking of afwezigheid worden ieder jaar vastgelegd
door het Bestuursorgaan.
BKZWKB 08.2. 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.
BKZWKB 08.3. 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 BKZWKB 09 - Limiettijden.
BKZWKB 09.1. De te realiseren limiettijden voor deelname aan de kampioenschappen worden ieder jaar door de Sportcommissie
Zwemmen en bekrachtigd door de Sportcel Zwemmen.
De limiettijden moeten voor aanvang van de kampioenschappen gezwommen worden.
BKZWKB 09.2. Er is geen boete bij overschrijding van de limiettijden op de dag van de kampioenschappen.
Artikel BKZWKB 10 – Medailles en diploma’s.
BKZWKB 10.1. Voor elke individuele wedstrijd voorziet de KBZB drie medailles. De medailles worden enkel toegekend aan zwemmers
met de Belgische nationaliteit.
De buitenlandse atleten ontvangen enkel een medaille indien ze het podium halen.
Voor elke aflossingswedstrijd voorziet de KBZB twaalf medailles. De medailles worden enkel toegekend aan Belgische clubs.
BKZWKB 10.2. De medailles en de diploma’s zijn een exclusief model van de KBZB en mogen niet nagemaakt worden.
BKZWKB 10.3. De medailles worden enkel uitgereikt indien de zwemmers de limiettijd hebben verwezenlijkt en indien de zwemmers
tijdig aanwezig zijn op de medaille-uitreiking, tenzij zij een gerechtvaardigde reden hebben voor hun afwezigheid.
De hoofdjury (kamprechter en voorzitter jury) bepaalt zonder verhaal wat een gerechtvaardigde reden is.
BKZWKB 10.4. Alle winnaars van individuele wedstrijden krijgen een erediploma voor het geheel van de gewonnen titels, de
winnaars van een aflossingswedstrijd krijgen een diploma toegekend in clubverband.
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