De Belgische zomerfinale

Programma en wijze van plaatsing
Uitgangspunten en programma
Aan de Belgische zomerfinale, die zal plaatsvinden in het Olympisch zwembad Wezenberg in
Antwerpen, kunnen zwemmers deelnemen die in het bezit zijn van een
competitievergunning bij een club die aangesloten is bij de Vlaamse Zwemfederatie of bij de
FFBN.
De Belgische zomerfinale staat open voor dames en heren vanaf 11 jaar.
De aangeduide leeftijd is de leeftijd die de zwemmers bereiken op 31 december van het
kalenderjaar in kwestie.
Op het programma van de Belgische zomerfinale, zowel voor de dames als voor de heren,
worden de volgende nummers gezwommen:
11-12 jarigen
o
o
o
o
o

Vrije slag: 100m – 400m
Rugslag: 100m
Schoolslag: 100m
Vlinderslag: 100m
Wisselslag: 200m

13-14 jarigen
o
o
o
o
o

Vrije slag: 100m – 200m – 400m
Rugslag: 100m – 200m
Schoolslag: 100m – 200m
Vlinderslag: 100m – 200m
Wisselslag: 200m – 400m

15 jarigen en ouder
o
o
o
o

Vrije slag: 50m – 100m – 200m -400m
Rugslag: 50m – 100m – 200m
Schoolslag: 50m – 100m – 200m
Vlinderslag: 50m – 100m – 200m

o Wisselslag: 200m – 400m
De Belgische zomerfinale gaat door “onder voorbehoud van eventuele Corona maatregelen
vanwege de federale of regionale overheid”. Omwille van de Covid-19 en de bijhorende
maatregelen, behoudt de organisatie zich het recht om aanpassingen aan het programma en
de organisatie door te voeren. Het protocol dat toegepast zal worden tijdens deze wedstrijd
zal later bekend gemaakt worden.

Wedstrijdbepalingen
Inschrijven – lange afstand
Clubs kunnen inschrijven met reële tijden (01/01/2019 – 18/07/2021) voor de lange afstand
wedstrijd die zal doorgaan op vrijdag 30 juli 2021.
De volgende afstanden staan op het programma:
• 800m vrije slag dames
• 1500m vrije slag heren
De 8 beste tijden van elke jaargang worden weerhouden: 13-, 14-, 15-, 16-, 17-18, 19+
jarigen.
Inschrijvingen voor deze wedstrijd moeten ten laatste op 19/07/2021 om 24u doorgemaild
worden naar ronny.buggenhout@skynet.be.
Woensdag 21/07/2021 zal de definitieve selectie (top 8 + 2 reserves) gepubliceerd worden
op de website van de KBZB, de Zwemfed en FFBN.
Indien men niet kan deelnemen is het nog mogelijk om af te melden t.e.m. donderdag 29/07
om 17u00, in dat geval zal er een administratieve kost van 10 euro doorgerekend worden
aan de club. Indien men na dit tijdstip nog forfait geeft, uitgezonderd overmacht, zal er een
boete doorgerekend worden aan de club van 100 euro.

Op uitnodiging
Aan de hand van de uitslagen van het Belgisch zomercircuit zal er een ranking opgemaakt
worden.
Per afstand zullen de volgende zwemmers een uitnodiging voor deze wedstrijd ontvangen.
• Top 8 + 4 reserves: 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-jarigen
• Top 16: 17-18 jarigen* **
• Top 16: 19 en >* **
*Voor de 200m vlinderslag en 400m wisselslag zal er van elke jaargang slechts 1 finale
gezwommen worden (Top 8 + 4 reserves komen hiervoor in aanmerking).
** Er zal enkel een B-finale georganiseerd worden als er minimum 11 zwemmers
beschikbaar zijn voor de finales.
De rankings zullen gepubliceerd worden op maandag 26 juli op de website van de KBZB,
FFBN en Zwemfed. De clubs bevestigen vervolgens de deelname van hun zwemmers
(deelnemers finale(s) en/of reserves) via het doorsturen van de lenex-file.

Afmelden Finales
Afmeldingen voor de Belgische Zomerfinale kunnen enkel door de club doorgegeven worden
aan de wedstrijdorganisatie, en dit ten laatste op woensdag 28 juli om 12u.
Nadat alle afmeldingen zijn verwerkt, wordt de finale-indeling bekend gemaakt via de
websites: www.belswim.be / www.ffbn.be / www.zwemfed.be en de sociale mediakanalen.
Als men na het verstrijken van de deadline voor afmelden nog dient te annuleren omwille
van onvoorziene omstandigheden (bv. ziekte) zal er een administratieve kost van 10 euro
aangerekend worden aan de club en zal een reserve atleet opgeroepen worden. De
deadline voor deze annulatie is vrijdag 30/07 om 17u00. Na dit tijdstip is het niet mogelijk
om nog af te melden voor een bepaald nummer, uitgezonderd overmacht (dit omwille van
de fair-play). Als er zwemmers zijn die dit toch doen zal er aan de club een boete
aangerekend worden van 100 euro en zal deze zwemmer ook niet meer mogen deelnemen
aan mogelijk andere finales tijdens de Belgische Zomerfinale.

Startgelden
De inschrijvingsgelden voor de Belgische zomerfinale bedraagt € 8 per individuele start.
Het verschuldigde totaalbedrag zal in rekening worden gebracht bij de club en is
verschuldigd bij inschrijving.

Prijsbepaling - en uitreiking
De eerste 3 zwemmers van elke finale zullen gehuldigd worden.
De podiumceremonieën gebeuren volgens een vooropgesteld schema dat op het
programma wordt weergegeven. De zwemmers dienen- in clubtenue en met schoeisel dat
enkel binnen wordt gedragen -hun medaille persoonlijk af te halen tijdens de
podiumceremonie.
De podiumceremonie zal enkel doorgaan indien het mogelijk is volgens het geldende Covid19 protocol.

Accreditaties
Trainers en afgevaardigden zullen over een toegangsticket moeten beschikken om het
zwembad te kunnen betreden. Deze tickets kunnen op de wedstrijddag worden afgehaald bij
de ingang van het zwembad. In de clubenveloppe worden ook de programmaboekjes
bijgevoegd.
Het aantal tickets/programmaboekjes per club of federatie is als volgt vastgesteld:
• 1 t.e.m. 9 deelnemers: 2 tickets + 2 programmaboekjes
• 10 t.e.m. 19 deelnemers: 3 tickets + 3 programmaboekjes
• 20 t.e.m. 30 deelnemers 4 tickets + 4 programmaboekjes
• 31 en meer deelnemers 5 tickets + 5 programmaboekjes

Slotbepalingen
De Belgische finale wordt gezwommen onder de FINA reglementen.

Programma lange afstanden (30/07/2021)
PM
800m vrije slag meisjes °08 / 800m nage libre filles °08
1500m vrije slag jongens °08 / 1500m nage libre garçons °08
800m vrije slag meisjes °07 / 800m nage libre filles °07
1500m vrije slag jongens °07 /1500m nage libre garçons °07
800m vrije slag meisjes °06 / 800m nage libre filles °06
1500m vrije slag jongens °06 / 1500m nage libre garçons °06
800m vrije slag meisjes °05 / 800m nage libre filles °05
1500m vrije slag jongens °05 / 1500m nage libre garçons °05
800m vrije slag dames °04 - °03 / 800m nage libre dames °04 - °03
1500m vrije slag heren °04 - °03 / 1500m nage libre messieurs °04 - °03
800m vrije slag dames °02 en > / 800m nage libre dames °02 et >
1500m vrije slag heren °02 en > / 1500m nage libre messieurs °02 et >

