Wedstrijdreglement Memorial Louis Anteunis

1. De wedstrijd MEMORIAL LOUIS ANTEUNIS is een wedstrijd die gehouden wordt ter
nagedachtenis van Louis Anteunis en wordt ingericht door Royal Ghent Swimming Club
vzw, de Gentse afdeling van MEGA Zwemteam vzw (verder R.G.S.C. genoemd).
2. Deze wedstrijd valt onder de reglementen van de Zwemfed, de KBZB en de FINA.
3. Mogen deelnemen: alle clubs die door R.G.S.C. uitgenodigd worden.
4. De clubs dienen het aantal officials op te geven volgens de reglementen van de zwemfed.
Clubs die onvoldoende officials opgeven bij de inschrijving kunnen door het wedstrijdcomité
geweerd worden.
5. Inschrijven kan uitsluitend door een e-mail met de gevraagde gegevens en bijlage(n) te
sturen aan het volgende e-mailadres: anteunis@rgsc.be . De inschrijving zal pas geldig zijn
na het betalen van het vereiste inschrijvingsgeld.
6. Clubs worden gevraagd om een voorinschrijving te doen met een realistische raming van
het aantal deelnemende zwemmers voor 25/09/2022. Op deze manier kunnen
overboekingen eventueel nog tijdig worden opgevangen. Clubs die voorinschrijven vóór
25/09/2022 hebben voorrang.
7. Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor om het aantal deelnemers te beperken
indien de reglementaire tijdsduur van de wedstrijd dreigt overschreden te worden. Deze
schrappingen zullen bij voorkeur gebeuren door de zwemmers zonder inschrijvingstijd en
met de hoogste inschrijvingstijden te verwijderen uit de wedstrijden die naar verhouding te
veel reeksen bevatten. In de eerste plaats zullen de 400m vrije slag reeksen indien nodig
op deze manier beperkt worden tot 4 reeksen per geslacht. R.G.S.C behoudt het recht om
zwemmers van MEGA niet te schrappen
Eventuele schrappingen zullen zo snel mogelijk vóór de wedstrijd aan de betreffende clubs
worden meegedeeld.
8. Indeling in categorieën:
o Cat. 9- en 10-jarigen = geboren in 2013 en 2012
o Cat. 11 – 12 jarigen = geboren in 2011 en 2010
o Cat. 13 – 14 jarigen = geboren in 2009 en 2008
o Cat. 15 – 17 jarigen = geboren in 2007, 2006 en 2005
Enkel de zwemmers die in die jaren geboren zijn, kunnen deelnemen.
9. Cat. 9- en 10-jarigen kunnen niet aan de finales deelnemen. In deze categorie is een
rechtstreekse plaatsing met uitreiking van medailles.
10. Voor de 50m (in de 4 zwemstijlen) worden de finales per categorie ingericht zoals
gebruikelijk: de 8 snelste zwemmers uit de reeksen worden geselecteerd met 4
reservezwemmers.
11. Daarnaast wordt als finale 200m wisselslag gezwommen per categorie. (dus 6 finales):
o Per zwemmer worden de hoogste FINA punten van de eerste dag (dus van de 50m,
100m of 400m) opgeteld bij de hoogste FINA punten van de tweede dag (dus van de
200m). De 8 zwemmers met de (aldus opgetelde) hoogste FINA punten worden voor
deze finale geselecteerd met 4 reservezwemmers.
o De zwemmer die enkel deelneemt aan de eerste dag of enkel aan de tweede dag, komt
niet in aanmerking voor deze finale, ongeacht het aantal gezwommen wedstrijden op
één van de twee dagen.
RGSC – MEGA Gent wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, schade, verloren voorwerpen of ongeval.

12. Bij gelijke tijden in de 50m reeksen wordt een swim-off gezwommen op zaterdag, na de
laatste wedstrijd in de voormiddag.
13. Bij gelijke stand in FINA-punten (voor de toekenning van de finaleplaatsen 200m
wisselslag) wordt een swim-off gezwommen na de laatste wedstrijd op zondag voormiddag.
14. Finales dienen te worden afgezegd binnen de daarvoor voorziene tijd of, bij overmacht, zo
snel mogelijk. Op die manier kunnen er nog reservezwemmers worden opgeroepen. Een
club die zich hieraan niet houdt, zal zijn zwemmer geweerd zien voor alle andere eventuele
finales en geschrapt uit alle uitslagen.
15. Geldprijzen:
o Cat. 9- en 10-jarigen is er enkel medailles volgens leeftijd en geslacht voorzien.
o Finale 50m 4 zwemstijlen:
● 1ste ontvangt 30 euro
● 2de ontvangt 20 euro
● 3de ontvangt 10 euro
o Finale 200 wisselslag:
● 1ste ontvangt 40 euro
● 2de ontvangt 30 euro
● 3de ontvangt 20 euro
o Bij ex aequo ’s in beide bovenstaande finales worden de normale regels van de
zwemfed gevolgd.
16. Er wordt een Anteunis aflossing ingericht:
o Deze wordt betwist in 2 leeftijdscategorieën: 11-12-13-14-jarigen en
14-15-16-17-jarigen.
o Er wordt slechts 1 ploeg per categorie van elke club toegelaten en dit moet telkens een
gemengde ploeg zijn (2 meisjes + 2 jongens).
o Er zijn slechts 10 plaatsen per categorie beschikbaar (vanwege 10 banen). 1 ploeg per
club krijgt voorrang. Indien er nog plaats over is, mag dit aangevuld worden met
eventueel een 2e ploeg. Indien meerdere kandidaten voor een 2e ploeg geven we
prioriteit aan de club die voor de zaterdagnamiddag de meeste aantal zwemmers
inschrijft.
o Er wordt een 4 x 50m wisselslag gezwommen.
o De eerste reeks dient om van 10 naar 7 ploegen te gaan (of in voorkomend geval van 9
of van 8 naar 7); er vallen dus 3 ploegen af (of 2, of 1). Reeks 2 dient om van 7 naar 5
ploegen te gaan en reeks 3 om van 5 naar 3 ploegen te gaan.
o In de laatste reeks wordt er gezwommen voor de podiumplaatsen.
o Indien er minder dan 8 ploegen ingeschreven zijn dan vervallen er logischerwijze
reeksen zodat bovenstaand schema verder gevolgd kan worden.
o Uitsluitingen hebben voorrang op laatst eindigen. Een uitgesloten ploeg valt dus als
eerste in die reeks af en daarna pas (indien nog nodig) de laatste ploeg(en).
o Er wordt gestart met de eerste reeks van de laagste leeftijdscategorie. Daarna volgt de
eerste reeks van de hoogste leeftijdscategorie en zo verder alternerend.
17. Alle geschillen in verband met dit reglement worden beslecht door het wedstrijdcomité.
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