REGLEMENT “ALL ROUND SWIMMING CHAMPIONSHIP”
ARSC
De All Round Swimming Championship is een jaarlijkse wedstrijd op uitnodiging, waarbij
gezocht wordt naar de meest veelzijdige zwemmer/zwemster per leeftijdscategorie (11/12jarigen; 13/14-jarigen; 15/16-jarigen; 17/18-jarigen en 19).
1. De ”All Round Swimming Championship” wordt gehouden op 1 dag.
Het programma in de voormiddag omvat :
- 50 m crawl/schoolslag/rugslag/vlinderslag
- 200 m crawl/schoolslag/rugslag/vlinderslag
Het programma in de namiddag omvat:
- 50 m crawl/schoolslag/rugslag/vlinderslag
- 100 m crawl/schoolslag/rugslag/vlinderslag
2. Elke club mag onbeperkt inschrijven. Bij overbezetting kan de inrichtende club
schrappingen uitvoeren. Zwemmers die niet in aanmerking komen voor de finales, op basis
van inschrijvingen bepaald in punt 3., zullen eerst geschrapt worden. De clubs worden ten
laatste 1 dag na uiterste inschrijfdatum verwittigd.
3. Enkel zwemmers die inschrijven voor 4 wedstrijden (2*50m ; 1*100m & 1*200m) en de
4 verschillende zwemstijlen zwemmen, komen in aanmerking voor de finale en dus voor
de titel van “All Round Swimming Champion”.
OPGELET: Zwemmers moeten de 2 wedstrijden 50m verdelen (naar keuze) over de
voormiddag- en de namiddag-sessie.
4. Belgische clubs moeten vanaf 3 zwemmers 1 official ter beschikking stellen, bij 10
zwemmers 2 officials en per 10 bijkomende zwemmers 1 bijkomende official, met een
maximum van 10 officials. Deze worden per halve dag opgegeven.
5. Enkel de ‘één start regel’ is van toepassing.
6. 10 minuten vóór elke wedstrijd worden de zwemmers verzameld in de eerste oproepkamer.
7. De winnaar per categorie wordt bepaald door een 100m wisselslag. De acht finalisten per
leeftijdscategorie worden bepaald aan de hand van de effectief gezwommen FINA- punten
tijdens de voorronden. Bij uitsluiting of opgave worden aan de zwemmer geen punten
toegekend. Wanneer 2 (of meer) zwemmers op de 8ste plaats een gelijk aantal punten
hebben wordt de finale van die categorie ontdubbeld.
8. Een afmelding voor een finale dient ingediend te zijn aan het jurysecretariaat, maximaal
20 minuten na bekendmaking der finalisten.
9. Het programma wordt aangevuld met wedstrijden voor de 9- en 10-jarigen. Deze komen
niet in aanmerking voor de titel van “All Round Swimming Champion”. De inschrijvingen
moeten volgens de regels van de VZF zijn:

9- en 10- JARIGEN mogen ENKEL deelnemen in eigen leeftijdscategorie of leeftijdsjaar
maximum toegelaten wedstrijden per sessie/dagdeel:
- 9- jarigen:
- 1 wedstrijd van 400m OF
- 1 wedstrijd van 200m OF
- maximum 2 wedstrijden van maximaal 100m
- 10- jarigen:
- 1 wedstrijd van 400m OF
- 1 wedstrijd van 200m EN 1 wedstrijd van maximaal 100m OF
- maximum 2 wedstrijden van maximaal 100m
- deelname beperkt tot max 2 sessies/dagdelen per WE
10. Het inschrijfgeld bedraagt 5€ per start (uitgezonderd finales).
11. Er worden prijzen in natura voorzien voor de jongste categorieën en geldprijzen voor de
oudste categorieën en dit voor alle finalisten die de 100m wisselslag succesvol zwemmen.
12. Elke zwemmer die een nationaal (jeugd)record zwemt ontvangt een premie van 25 euro
per record.
13. Voor de 9- en 10- jarigen worden ook prijzen in natura voorzien voor de 1e, 2e en 3e
plaats per leeftijdsjaar, zowel voor de jongens als de meisjes.
14. De prijzen worden uitgereikt op het erepodium. De finalisten moeten allemaal hun prijs
eigenhandig afhalen.
15. Het wedstrijdprogramma & regelement kan jaarlijks door de inrichters gewijzigd worden.
16. De organiserende club behoudt zich het recht voor om uurregelingen en/of reglement van
de wedstrijd aan te passen indien de omstandigheden daarom vragen.
17. Ieder geval niet voorzien in dit reglement, zal onderworpen worden aan de bevoegdheid
van het bestuur van de inrichters, dat verantwoordelijk is voor de uitvoeringen en zal
betwist worden volgens de reglementen van de FINA, KBZB en VZF.

