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Organisatie Belgische jeugdfinales tijdens het BK Open 
 
Op zaterdag en zondag van het BK Open zullen "finales jeugd" voorzien worden.  
Timing: inzwemmen vanaf 14u45 tot 15u35, wedstrijd vanaf 15u45. 
Hierdoor is het inzwemmen voor de finales van het BK Open tijdens de jeugdwedstrijden voorzien in het trainingsbad.  
Medailles voor de jeugd zullen voorzien worden tijdens de eerste medaille-uitreiking van de finales van het BK Open. 
 
- Zaterdag: 

• 400 m vrije slag 
o meisjes 11 jaar 
o jongens 13 jaar 
o meisjes 12 jaar 

• 200 m 4 wisselslag 
o jongens 12 jaar 
o meisjes 13 jaar 
o jongens 14 jaar 

- Zondag 

• 400 m vrije slag 
o jongens 12 jaar 
o meisjes 13 jaar 
o jongens 14 jaar 

• 200 m 4 wisselslag 
o meisjes 11 jaar 
o jongens 13 jaar 
o meisjes 12 jaar 

De 8 absoluut beste tijden van zwemmers (lid van een club van de Vlaamse zwemfederatie of de FFBN) per leeftijdsjaar, gerealiseerd 
tijdens de regionale kampioenschappen in het eerste trimester van het jaar van het BK Open, worden in aanmerking genomen. De 
clubs worden aangeschreven, en kunnen afzeggen tot VIER weken voor de start van het BK Open. Bij afzegging wordt de club van 
de zwemmer met de volgende tijd in de rangschikking aangeschreven. Er worden aldus ZES reserves voorzien. 
Hiervoor wordt telkens een termijn van VIER kalenderdagen voorzien om de deelname te bevestigen, zoniet gaat de KBZB over tot 
het aanschrijven van de volgende club in de rangschikking. 
Bij het niet respecteren van deze procedure wordt de boete voor "forfait voor finale" aangerekend aan de club die in gebreke blijft. 
De officials die in aanmerking komen voor de finales van het Open BK, dienen ook te fungeren tijdens deze jeugdfinales. 
 
De vrijkaarten voor de afgevaardigden en trainers zijn inbegrepen in het aantal voorzien voor de hele dag. 
 
Medailles: de drie eerste Belgische zwemmers van elke finale ontvangen respectievelijk een gouden, zilveren en bronzen medaille 
van de KBZB met het opschrift "BK Open Youth + jaartal". Voor eventuele buitenlanders wordt een aandenken voorzien. De 
zwemmers die hun prijs niet komen afhalen tijdens de voorziene ceremonie hebben nadien GEEN recht om deze nog te ontvangen. 
 


