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Geachte Secretaris, 
 

U vindt in hieronder alle informatie voor het  
 
Belgisch Kampioenschap 15&U (Kadetten) op  zondag 5 mei 2022 
 
 

Organisatie  BRASS 
 
Inlichtingen  laurence.lambremont@gmail.com 
 
Plaats   Piscine Louis Namèche 
   Rue Van Kalck, 93 

1080 Molenbeek 
 
Specificaties                  25 m x 50m,  

   Diepte :  3m -> 1,5m 

 
Inschrijvingen De inschrijvingen moeten worden verstuurd, enkel via mail, aan 

belsynchro@gmail.com  en  info@belswim.be, ten laatste op maandag 28 
Maart om 15u met de formulieren in bijlage. 
Het aantal inschrijvingen per club voor de wedstrijd routines is beperkt:  
3 solo’s, 3 duetten, 3 mixed duetten, 2 teams, Preswimmer inbegrepen 
 

                                   Enkel het volledig ingevulde WORD formulier zoals in bijlage zal worden 
aanvaard. 
U ontvangt een bewijs van ontvangst van uw inschrijving 

 

Reglementen FINA SYNCHRONISED SWIMMING RULES 2017-2021 
 
 Herinnering: volgens FINA regels is deze wedstrijd enkel voor 

zwemsters geboren in 2007, 2008 en 2009 
 
Limietpunten De limietpunten werden vastgelegd op: 51,50  

 
 
Medische attesten Om administratieve kosten te vermijden krijgen de clubs de mogelijkheid één 

of meerdere zwemsters te schrappen tot 48u vóór het BK. Het volstaat een   
e-mailbericht te sturen (of gelijkwaardige schriftelijke kennisgeving) aan de 
verantwoordelijke voor de inschrijvingen (belsynchro@gmail.com) met kopie 
aan het Algemeen Secretariaat van de KBZB (info@belswim.be) Elke 
onaangekondigde afwezigheid of terugtrekking aan de start tijdens het 
Belgisch Kampioenschap zal bestraft worden met een reglementaire 
administratieve kost. 

 
Clubbegeleiding 1 afgevaardigde  1 tot     7 deelnemers 
 2 afgevaardigden  8 tot   15 deelnemers 
 3 afgevaardigden  vanaf 16 deelnemers 
 
 1 coach   1 tot     4 deelnemers 
 2 coaches   5 tot     9 deelnemers 
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 3 coaches   vanaf 10 deelnemers 
 
Juryleden - 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. 

 
 

Medewerkers   

Ingeschreven zwemsters MINIMUM aantal medewerkers  

1 → 8 1 

9 → 16 2 

17 → 24 3 

24 → 32 4 

  

 
Volgorde figuren De startvolgorde steekt in de omslag afgegeven aan de clubafgevaardigde 

bij aankomst.  De figuren en de startvolgorde zullen getrokken worden 29 
Maart +/-19.00 

 De loting van de figurengroep zal dadelijk na trekking gepubliceerd worden 
op de Facebookpagina: Synchroswim.be én in de loop van de avond na de 
trekking gemaild worden naar alle deelnemende clubs. 

 
Muziek Gelieve de muziek voor de routines via Wetransfer te versturen aan  
 Music.belsynchro@gmail.com 
 
Aandacht Vergeten voorwerpen worden opgestuurd na het betalen van de portkosten. 

De organisator is niet verantwoordelijk voor diefstal.  
 
 

Voorlopig Programma – 08/05/2022- Programme Provisoire. 
 

Deuren  08.00  Ouverture des portes 
Inzwemmen figuren   08.10  Echauffement figures  

Vergadering 
clubverantwoordelijken 

Juryvergadering 

 08.10 
08.15 

 Réunion des responsables des clubs  
Réunion des juges 

Wedstrijd figuren 
Pause 

Inzwemmen Routines (music voor 
teams) 

 09.00 
12.00 – 12.30 

12.30 

 Compétition figures 
Pause 
Echauffement routines (team en musique) 

Wedstrijd Solos  14:30  Compétition solos 
Wedstrijd duos  15.30  Compétition duos 

Wedstrijd teams  16.30  Compétition teams 
                        Medaille uitreiking    18.00  Cérémonie protocolaire 
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