MEGA Swim Meet 2022
Grote Prijs Herman Verbauwen
Wedstrijdreglement
ALGEMEEN
1

De MEGA Swim Meet wordt gezwommen onder de reglementen van de Koninklijke
Belgische Zwembond, de Vlaamse Zwemfederatie en de FINA.

2

De wedstrijd vindt plaats in het zwembad “Lago Gent Rozebroeken” (Victor
Braeckmanlaan 180, 9040 Sint-Amandsberg), in 50m bad, met 10 zwembanen en
elektronische tijdopname.

3

Alle clubs zijn welkom voor deelname aan de MEGA Swim Meet.

4

MEGA Zwemteam behoudt zich het recht voor om uurregelingen en/of reglement van de
wedstrijd aan te passen indien de omstandigheden daarom vragen.

INSCHRIJVINGEN
5

Inschrijvingen dienen, uitsluitend via mail, verstuurd te worden naar het e-mailadres:
megazwemteam@gmail.com. Dit dient uiterlijk op 1 maart, vóór 23:00 uur te gebeuren.

6

Inschrijving dienen uitsluitend te gebeuren met een Lenex file uit Team Manager.

7

Alle zwemmers dienen op de uiterste inschrijfdatum, nominatief ingeschreven te worden.

8

Inschrijven moet zonder tijd of met de absolute besttijd. Dit mag dus uit 25m- of 50m bad
zijn.

9

Voor de lange afstandswedstrijden moet er ingeschreven worden met een reële tijd (en dit
mag een trainingstijd zijn).

10

Indien er schrappingen dienen te gebeuren, zullen zwemmers die voor minder dan vijf
wedstrijden ingeschreven zijn, als eerste geschrapt worden. De club eigent zich het recht
toe eigen zwemmers voorrang te verlenen.

11

Het inschrijvingsgeld voor de MEGA Swim Meet 2022 bedraagt €5 per start.

OFFICIALS - OPROEPKAMER
12

Belgische clubs moeten officials ter beschikking stellen volgens de daartoe voorziene
reglementen van de zwemfed.

13

10 minuten voor elke wedstrijd worden de zwemmers verzameld in de oproepkamer.

PRIJSBEPALINGEN
14

De grote prijs Herman Verbauwen wordt toegekend aan de club met de beste ranking in
het puntenklassement. De punten worden toegekend op basis van de plaatsen in het
klassement. Enkel de klassementen bij de 9- en 10- jarigen worden niet in rekening
gebracht.
De 1e plaats verdient 15 punten, de tweede plaats verdient 12 punten, de derde plaats
verdient negen punten, plaats 4 = 7 punten, plaats 5 = 6 punten, plaats 6 = 5 punten,
plaats 7 = 4 punten, plaats 8 = 3 punten, plaats negen = 2 punten en plaats tien = 1 punt.

15

Er zijn geldprijzen voorzien voor de top drie van het clubklassement - de Grote Prijs
Herman Verbauwen. Deze geldprijzen zijn:
• 1e plaats: €300
• 2e plaats: €200
• 3e plaats: €100

16

Voor de 9- en 10-jarigen, worden er per leeftijd en wedstrijd medailles voorzien:
• 1 x goud
• 1 x zilver
• 1 x brons

17

Voor elk leeftijdsjaar (11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 jaar) wordt er per geslacht een klassement
opgesteld op basis van de drie hoogste, laatst beschikbare FINA-punten in Swimrankings.
Om in aanmerking te komen voor het daaraan verbonden prijzengeld, moet er gestart
worden op minstens 5 wedstrijden, verspreid over (minimum) drie slagen en drie
dagdelen.
In geval van uitsluiting wordt een resultaat niet meegeteld en de zwemmer komt enkel nog
in aanmerking voor het klassement indien er aan bovenstaande voorwaarden voldaan
wordt.

18

Voor 11- en 12-jarigen worden er naturaprijzen voorzien voor de top 3 van elk klassement.

19

Voor de 13- t.e.m. 17-jarigen worden geldprijzen voorzien voor de top 3 van alle
klassementen:
• 1e plaats: €50
• 2e plaats: €30
• 3e plaats: €20
Bij een ex aequo, zullen deze zwemmers het prijzengeld delen. (vb.: twee 2e plaatsen: €30
+ €20 (van de derde plaats) = €50, dus elk €25).

20

De prijzen worden uitgereikt op het erepodium. De eerste drie zwemmers van elk
klassement moeten hun prijs eigenhandig afhalen. Laureaten die niet op het podium
aanwezig zijn, in clubkledij, kunnen achteraf op hun prijs geen aanspraak meer maken.

