Wedstrijdreglement

SWIMMING CUP ZENNEVALLEI 2022
- De wedstrijdreglementen van de KBZB/VZF en de FINA zijn van toepassing. Enkel
clubs aangesloten bij de KBZB of een andere buitenlandse bond van de FINA kunnen
na uitnodiging deelnemen

- Per leeftijdscategorie wordt bij iedere wedstrijd een gouden, zilveren en bronzen
medaille uitgereikt aan de winnaar, de tweede en de derde.

- Iedere deelnemende club zorgt voor een minimum aantal officials per sessie
overeenkomstig het VZF reglement.
Zij dienen zich uiterlijk 45' voor de wedstrijdstart op het jurysecretariaat te melden.

- De club die aan beide dagsessies heeft deelgenomen en de meeste FINA punten
behaalde - aflossingen NIET meegerekend - wint de SWIMMING CUP ZENNEVALLEI
2022. De beker wordt definitief eigendom van de winnende club.
Bij ex aequo beslist een swim-off: een wedstrijd 2 x 50 m vrije slag gemengd (verplicht
1 heer en 1 dame naar keuze) .
De inrichtende club beslecht soeverein de betwistingen die niet geregeld worden in dit
reglement en niet onder de bevoegdheid van de wedstrijdjury vallen.

Wedstrijdprijzen aflossingen (wed 23 en 24)
Boven op de medailles worden volgende prijzen uitgereikt:
Leeftijdscategorie 11-15 jaar: de winnende ploeg ontvangt 4 filmtickets
Leeftijdscategorie 16+: respectievelijk 80€, 60€ en 40€ voor de winnaar, de tweede en de derde
ploeg.
Enkel ploegen waarvan iedereen individueel deelgenomen heeft aan beide dagsessies komt in
aanmerking voor de prijzen.
Bij ex aequo ontvangen beide ploegen het prijzengeld voor de behaalde plaats.

Individuele prijzen voor de zwemmers/zwemsters op basis
van het beste FINA punt van de dag/zwemmer
(beste FINA punt van de maximum 4 gezwommen individuele wedstrijden wordt gebruikt
voor de rangschikking)
Leeftijdscategorie 11-15 jaar: de beste zwemmer en zwemster ontvangt 1 filmticket.
Leeftijdscategorie 16+: respectievelijk 20€, 15€ en 10€ voor de winnaar, de tweede en de derde.
Enkel wie individueel deelgenomen heeft aan beide dagsessies komt in aanmerking voor de
prijzen.
Bij ex aequo ontvangen beide zwemmers het prijzengeld voor de behaalde plaats.

