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BK/CB OPEN 2023: “Trial 5000m Free Style Mixed” 
 

Lors CB Open 2023, il y aura une épreuve de 3000 ou 5000m le samedi 22 avril 2023. 

Cette épreuve est uniquement organisée dans le cadre d’une recherche de préqualification pour le CE et 

le CM d’eau libre. 

Il n’y aura donc aucun classement ni titre à l’issue de cette épreuve. 

 

Une seule série sera organisée avec un maximum de 16 nageurs au départ. 

8 filles et 8 garçons ( en appliquant le système de vases communiquant si besoin) avec un minimum 

4 filles et 4 garçons nés en 2008-2009. 

Afin de départager les nageurs en cas d’un nombre trop important d’inscrits, le club doit mentionner 

dans son mail lors de l’inscription avec le LENEX file le meilleur temps en bassin de 50m 

UNIQUEMENT sur 800m pour les dames et 1500m pour les messieurs. 

 

En cas d’un nombre d’engagement dépassant la limite de 16, les temps d’inscription les plus lent ne 

seront pas retenu avec un maximum de 4 nageurs non Belge qui seront retenus. 

 

Les 2008-2009 disputeront un 3000m (filles et garçons). 

Les 2007 et moins disputerons un 5000m (dames et messieurs). 

 

 

Tijdens het BK Open 2023 is er op zaterdag 22 april 2023 een 3000m of 5000m wedstrijd. 

Deze wedstrijd wordt enkel georganiseerd in het kader van een prekwalificatie voor de EK en WK open water. 

Er zal dus geen klassement gemaakt worden of een titel toegekend worden na deze wedstrijd. 

 

Er wordt slechts één reeks georganiseerd met maximaal 16 zwemmers aan de start. 

8 meisjes en 8 jongens (indien nodig het systeem van communicerende vaten toepassend) met een minimum 

van 4 meisjes en 4 jongens geboren in 2008-2009. 

Om te kunnen kiezen tussen de zwemmers in geval van te veel inschrijvingen, moet de club in de mail met de 

inschrijving met de LENEX file ENKEL de beste tijd in het 50m zwembad vermelden op 800m voor dames en 

1500m voor heren. 

 

Bij een aantal inschrijvingen dat de limiet van 16 overschrijdt, worden de langzaamste inschrijvingstijden 

niet weerhouden met maximaal 4 niet-Belgische zwemmers die behouden blijven. 

 

De 2008-2009 zullen deelnemen aan een 3000m (meisjes en jongens). 

De 2007 en onder zal deelnemen aan een 5000m (dames en heren). 

 


