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Vlaamse Wintercriterium 2023 

Reglement en richtlijnen 

Inleiding 

Met het ‘Vlaams Wintercriterium 2023’ richt de zwemfed zich op de zwemmers die zich niet 
konden plaatsen voor het VJTC of VK. De focus ligt daarbij op verschillende leeftijdsgroepen. 

Op zaterdag 4 februari 2023 komen de leeftijdsgroepen meisjes 12-14 jaar en jongens 12-15 jaar 
aan de start. Net zoals voor hun leeftijdsgenoten, die aan de VJTC deelnemen, werd ook voor 
hen een programma samengesteld waarbij de nadruk ligt op een algemene ontwikkeling. 

Op zondag 5 februari, in de voormiddag, is het de beurt aan de oudere ‘jeugdcategorieën’: 
meisjes van 15 tot 19 jaar en jongens van 16 tot 19 jaar. 

Zondagnamiddag, ten slotte, wordt vrijgehouden voor de (pré)masters vanaf 20 jaar. Meer info 
hieromtrent zal volgen in een ander reglement. 

Samen met jullie gaan we graag voor een geslaagde eerste editie! 

 

 

 

i.s.m. onze Partners 
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Wedstrijdnummers 

Wedstrijdnummers meisjes 12 jaar – jongens 12 jaar 

De volgende wedstrijdnummers kunnen gezwommen worden door de meisjes/jongens geboren 
in 2011 

• 100m vrije slag, 100m rugslag, 100m schoolslag; 

• 50m vlinderslag; 

Wedstrijdnummers meisjes 13-14 jaar – jongens 13-14-15 jaar 

De volgende wedstrijdnummers kunnen gezwommen worden door de meisjes geboren in 
2010/2009 en de jongens geboren in 2010/2009/2008: 

• 100m vrije slag, 100m vlinderslag, 100m rugslag, 100m schoolslag; 

Aflossingen 

Op zaterdag zal er, buiten competitie, ook een aflossingswedstrijd georganiseerd worden. Deze 
zal bestaan uit: 2x 100m + 2x 50m vrije slag in de volgorde zoals hieronder aangegeven. 

Jongens  

De jongensploegen zullen als volgt worden samengesteld: 

• 1x 50m vrije slag - gezwommen door een 12-jarige; (deze zwemmer kan daarna 
wandelen naar de overkant en zijn aflossingsploeg vervoegen aan de startkant). 

• 1x 50m vrije slag - gezwommen door een 13-jarige; 

• 1x 100m vrije slag - gezwommen door een 14-jarige; 

• 1x 100m vrije slag - gezwommen door een 15-jarige; 

Meisjes 

De meisjesploegen zullen als volgt worden samengesteld: 

• 1x 50m vrije slag - gezwommen door een 12-jarige; (deze zwemster kan daarna 
wandelen na de overkant en zijn aflossingsploeg vergezellen aan de startkant). 

• 1x 50m vrije slag - gezwommen door een 13-jarige; 

• 1x 100m vrije slag - gezwommen door een 13-jarige; 

• 1x 100m vrije slag - gezwommen door een 14-jarige; 

Een zwemmer kan in deze aflossingen steeds vervangen worden door een zwemmer die jonger 
is. De minimumleeftijd blijft daarbij wel 12 jaar. 

Elke club kan maximaal 2 ploegen inschrijven voor deze aflossing.  

Wedstrijdnummers meisjes 15-19 jaar – jongens 16-19 jaar 

De volgende wedstrijdnummers kunnen gezwommen worden door de meisjes geboren in 2008-
2003 en jongens geboren in 2007-2003: 

• 100m vrije slag; 

• 50m vlinderslag, 50m rugslag, 50m schoolslag; 
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Kwalificatie-eisen 

Algemeen 

Enkel zwemmers die in het bezit zijn van een competitievergunning bij de zwemfed kunnen aan 
deze wedstrijd deelnemen. 

Het Wintercriterium is enkel toegankelijk voor zwemmers die: 

1) Niet bij de geselecteerden voor de VJTC horen; 
2) Zwemmers die zullen deelnemen aan het VK, kunnen niet deelnemen aan het 

Wintercriterium. Controle zal uitgevoerd worden, dubbel ingeschreven zwemmers 
worden geschrapt uit het VK. 

Dag 1 - zaterdag 4 februari 2023 

Voor deelname aan het Wintercriterium voor de doelgroep meisjes 12-14 jaar en jongens 12-15 

jaar moet er rekening gehouden worden met de volgende zaken.  

Specifieke inschrijvingsvoorwaarden jongens en meisjes 12 jaar 

Elke zwemmer uit deze categorieën kan zich inschrijven voor maximum drie individuele 

wedstrijden, waaronder maximum twee 100m-nummers. 

Specifieke inschrijvingsvoorwaarden meisjes 13 - 14 jaar en jongens 13 - 15 jaar 

Elke zwemmer uit deze categorieën kan zich inschrijven voor (maximum) drie individuele 

wedstrijden. 

Dag 2 - zondag 5 februari 

Specifieke inschrijvingsvoorwaarden dames 15 - 19 jaar en heren 16 - 19 jaar 

Alle zwemmers uit deze categorieën schrijven in voor (maximum) drie individuele wedstrijden. 

Ze nemen verplicht deel aan de 100m vrije slag en daarnaast kiezen ze nog tweemaal een 50m 

(vlinderslag, schoolslag en/of rugslag). 

Leeftijdsgroepen en serie-indeling 

Er wordt gezwommen in leeftijdsgroepen: 

• Zaterdag 4 februari 2023: 

o Meisjes 2011 
o Meisjes 2010 - 2009 
o Jongens 2011 
o Jongens 2010 - 2009 - 2008 

• Zondag 5 februari 2023: 

o Meisjes 2008-2003 
o Jongens 2007-2003 

De series worden ingedeeld op basis van de inschrijftijden. Inschrijven zonder tijd (NT) kan niet. 
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Inschrijvingen 

Inschrijvingen dienen in een Lenex-file uit Team Manager via mail verstuurd te worden naar: 
vwc@zwemfed.be en dit uiterlijk 22 januari 2023. Laattijdige inschrijvingen worden niet meer 
aanvaard.  De clubs dienen bij de inschrijving de naam en het CV-nummer van de afgevaardigde, 
op te geven. (Zie Fina/VZF sportreglementen 2017-2021, deel II. punt 6.2) 

Inschrijvingsvoorwaarden 

Inschrijvingen gebeuren met de absolute besttijd (25m of 50m), gerealiseerd in de periode vanaf 
1 januari 2022 tot en met 21 januari 2023. 

Geen enkele tijdsconversie van 25m naar 50m zal doorgevoerd worden bij de opmaak van het 
programma. Tussentijden worden niet aanvaard als inschrijvingstijden (met uitzondering van de 
eerste zwemtijd van een aflossing). 

Inschrijvingsgelden  

De inschrijvingsgelden voor het wintercriterium bedragen €7 per individuele start en €5 per 
aflossingsploeg. Deze inschrijvingsgelden worden aan de club gefactureerd na afloop van het 
Wintercriterium. Bij afmeldingen na sluiting van de inschrijfperiode worden de inschrijfgelden 
aan de club gefactureerd. 

Overschrijding tijdsduur 

Bij overschrijding van de maximale duur van een wedstrijddeel (4 uur), zullen de traagste reeksen 
op het/de drukst bezet(te) nummer(s) geschrapt worden. 

Officials  

Er zal gewerkt worden met een vooraf samengestelde en bekendgemaakte jury.  

Officials moeten in TeamManager per dagdeel opgegeven worden, volgens deze verdeelsleutel: 

• 1 official vanaf 3 zwemmers  

• 2 officials vanaf 10 zwemmers  

• 3 officials vanaf 20 zwemmers  

• 4 officials vanaf 30 zwemmers  

• 5 officials vanaf 40 zwemmers  

• ... 
 (Zie Fina/zwemfed sportreglementen 2017-2021, deel II punt 3.1) 

Zwemmers die enkel deelnemen aan de aflossingen tellen niet mee voor het berekenen van het 
aantal officials.  

Aflossingen  

Elke club die aan de aflossingen wil deelnemen, is welkom. Per club kunnen slechts twee 
aflossingsploegen per aangeboden wedstrijdnummer deelnemen. Zwemmers die in aanmerking 
komen voor deelname aan de VJTC en VK mogen niet deelnemen aan de aflossingen. 
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Prijsbepaling- en uitreiking 

Zaterdag 4 februari 2023 

De top acht van elk leeftijdsjaar, meisjes en jongens, worden op zaterdagavond gehuldigd. 

Alle prijswinnaars dienen tijdig - op aangeven van de omroeper - hun prijs persoonlijk te komen 
afhalen op het podium. Elke prijswinnaar moet in clubtenue en met proper schoeisel verschijnen. 

Niet afgehaalde prijzen blijven eigendom van de organisatie. Coaches en/of afgevaardigden 
brengen hun zwemmers/zwemsters hier op voorhand van op de hoogte. 

Klassement individuele zwemmers en zwemsters 

Meisjes en jongens 12 jaar 

Er wordt een ranking opgemaakt door optelling van de FINA-punten van de drie individueel 
gezwommen wedstrijden. Bij uitsluiting komt een zwemmer niet meer in aanmerking voor een 
top 8 plaats. 

Meisjes 13 jaar, 14 jaar en jongens 13 jaar, 14 jaar en 15 jaar 

Er wordt een ranking opgemaakt door optelling van de FINA-punten van de drie individueel 
gezwommen wedstrijden. Bij uitsluiting komt een zwemmer niet meer in aanmerking voor een 
top 8 plaats. 

Aflossingen 

Voor elke aflossing worden vier gouden, vier zilveren en vier bronzen medailles uitgereikt. 

Zondag 5 februari 2023 

Meisjes 15-19 jaar en jongens 16-19 jaar 

Na optelling van de FINA-punten die behaald werden op de drie individueel gezwommen 
wedstrijden zullen er finales van 200m wisselslag betwist worden. Bij uitsluiting komt een 
zwemmer niet meer in aanmerking voor een finaleplaats. 

Meisjes: 

• Een finale voor de 15-16-jarigen; 

• Een finale voor de 17-19-jarigen; 

Jongens 

• Een finale voor de 16-jarigen; 

• Een finale voor de 17-19-jarigen; 

Deelname aan deze finale is verplicht. Afmeldingen dienen te gebeuren binnen de 10 minuten 
na bekendmaking van de finalisten. In dat kader zullen er drie reservezwemmers per finale 
opgeroepen worden. Voor hen gelden dezelfde afmeldingsregels als voor de finalisten. 

Als er een status quo is voor de 8e plaats, zal er een swim-off gebeuren over 50m. De slag waarin 
dit gebeurt, wordt bepaald door lottrekking. De winnaar van deze swim-off zal vervolgens mogen 
deelnemen aan de finale. 

De top 3 van deze finales ontvangen een medaille. 
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Oproepkamer 

Elke zwemmer dient zich uiterlijk 10 minuten voor de start in de oproepkamer aan te melden en 
daar te blijven tot er door de verantwoordelijke wordt aangegeven om zich naar het 
startplatform te begeven. Het zich niet aanmelden in de oproepkamer zal uitsluiting tot gevolg 
hebben. 

De oproepkamer is uitsluitend toegankelijk voor de zwemmers die er worden verwacht. Coaches 
kunnen zwemmers begeleiden tot aan de oproepkamer. Zodra de zwemmer zich heeft gemeld, 
mag hij/zij niet langer worden begeleid door de coach. 

Accreditaties 

Trainers en afgevaardigden zullen een accreditatie ontvangen waarmee ze het zwembad kunnen 
betreden. Deze accreditaties zullen in de enveloppen zitten die op de wedstrijddag kunnen 
afgehaald worden bij de ingang van het zwembad. 

Het aantal accreditaties per club is als volgt vastgesteld: 

• 1 t.e.m. 9 zwemmer(s): 2 accreditaties (1 voor de trainer en 1 voor de afgevaardigde)  

• 10 t.e.m. 19 zwemmers: 3 accreditaties (2 voor de trainers en 1 voor de afgevaardigde)  

• 20 t.e.m. 29 zwemmers:  4 accreditaties (3 voor de trainers en 1 voor de afgevaardigde)  

• 30 en meer zwemmers:  5 accreditaties (4 voor de trainers en 1 voor de afgevaardigde) 
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Programma Vlaams Wintercriterium 2023 

Zaterdag 4 februari 2022 

AM 

Inzwemmen: 7.15 – 8.15 uur* 

Start wedstrijd: 8.30 uur* 

1 100m vrije slag jongens 13-15-jarigen 

2 100m vrije slag meisjes 13-14 jarigen 

3 100m rugslag jongens 12-jarigen 

4 100m rugslag meisjes 12-jarigen 

5 100m schoolslag jongens 13-15-jarigen 

6 100m schoolslag meisjes 13-14-jarigen 

7 50m vlinderslag jongens 12-jarigen 

8 50m vlinderslag meisjes 12-jarigen 

   

9 Aflossing 2 x 50/2 x 100 jongens 

Zaterdag 4 februari 2022 

PM 

Inzwemmen: 13.00 – 14.00 uur 

Start wedstrijd: 14.15 uur 

10 100m vrije slag meisjes 12-jarigen 

11 100m vrije slag jongens 12-jarigen 

12 100m rugslag meisjes 13-14-jarigen 

13 100m rugslag jongens 13-15-jarigen 

14 100m schoolslag meisjes 12-jarigen 

15 100m schoolslag jongens 12-jarigen 

16 100m vlinderslag meisjes 13-14 jarigen 

17 100m vlinderslag jongens 13-15 jarigen 

   

18 Aflossing 2 x 50/2x100 meisjes 

 

 

 

* Vlaamse Zwemfederatie vzw behoudt zich het recht 
om de uren te wijzigen indien de nood zich stelt. 

Zondag 5 februari 2022 

AM 

Inzwemmen: 7.15 – 8.15 uur* 

Start wedstrijd: 8.30 uur* 

19 50 vlinderslag jongens 16-19 jarigen 

20 50m vlinderslag meisjes 15-19 jarigen 

21 100m vrije slag jongens 16-19 jarigen 

22 100m vrije slag meisjes 15-19 jarigen 

23 50m rugslag jongens 16-19 jarigen 

24 50m rugslag meisjes 15-19 jarigen 

25 50m schoolslag jongens 16-19 jarigen 

26 50m schoolslag meisjes 15-19 jarigen 

  Pauze (30 min)* 

Finale 200m wisselslag jongens 16-jarigen 

Finale 200m wisselslag jongens 17-19 jarigen 

Finale 200m wisselslag meisjes 15-16 jarigen 

Finale 200m wisselslag meisjes 17-19 jarigen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@zwemfed.be
http://www.zwemfed.be/

