
 

Reglement Vlaamse Jeugdkampioenschappen 

1. Aan de VJK kunnen enkel zwemmers deelnemen die in het bezit zijn van een 
competitievergunning bij een club, aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie. 

2. De VJK staan open voor de categorieën meisjes 11-13 jaar en jongens 11-14 jaar. De 
aangeduide leeftijdscategorie is de leeftijd die de zwemmers hebben op 31 december van 
het kalenderjaar in kwestie. 

3. Op het programma van de VJK worden volgende afstanden en nummers gezwommen: 

Meisjes en jongens 11-12 jaar: 
Vrije slag: 100m - 200m - 400m - 800m (800m enkel vanaf 12 jaar) 
Schoolslag: 100m - 200m 
Rugslag: 100m - 200m 
Vlinderslag: 100m 
Wisselslag: 200m 

Meisjes 13 jaar en jongens 13-14 jaar: 
Vrije slag: 100m - 200m - 400m - 800m (800m enkel meisjes) - 1500m (1500m enkel 
jongens) 
Schoolslag: 100m - 200m 
Rugslag: 100m - 200m 
Vlinderslag: 100m - 200m 
Wisselslag: 200m - 400m 

4. Zwemmers die aan de individuele nummers deelnemen dienen de limiettijd op 200m 
wisselslag of op 400m vrije slag gezwommen te hebben in het voorgaande kalenderjaar. 
De geselecteerde zwemmers zijn niet verplicht om aan deze nummers deel te nemen op 
de Vlaamse Jeugdkampioenschappen. Het omgekeerde geldt wel, voor deelname aan 
200m wisselslag of 400m vrije slag is het behalen van de limiettijd op het nummer in 
kwestie een vereiste. Voor deelname aan lange afstandsnummers (800m vrije slag en 
1500m vrije slag) is het behalen van de limiettijd op 400m vrije slag vereist. Van lange 
afstandsnummers worden er maximaal twee reeksen per leeftijdsjaar georganiseerd. 

5. De limiettijden op 200m wisselslag en op 400m vrije slag kunnen gezwommen worden 
in zowel een 25m- als in een 50m bad en dit van 01/01/2019 tot en met 31/12/2019. De 
limieten voor de VJK 2020 zijn als volgt: 

MEISJES JONGENS 

11 jaar 
400 vrije slag 06:18,46 11 jaar 

400 vrije slag 06:14,11 
200 wisselslag 03:22,77 200 wisselslag 03:23,12 

12 jaar 
400 vrije slag 05:49,35 12 jaar 

400 vrije slag 05:50,90 
200 wisselslag 03:05,61 200 wisselslag 03:05,49 

13 jaar 
400 vrije slag 05:26,56 13 jaar 

400 vrije slag 05:14,58 
200 wisselslag 02:53,83 200 wisselslag 02:48,73 

  14 jaar 
400 vrije slag 05:00,19 
200 wisselslag 02:38,24 



 

Legende: 
Meisjes 11 jaar   4 RP van de 10-jarigen Rudolph tabellen 2019 
Meisjes 12 jaar   5 RP van de 11-jarigen Rudolph tabellen 2019 
Meisjes 13 jaar   6 RP van de 12-jarigen Rudolph tabellen 2019 
Jongens 11 jaar   3 RP van de 10-jarigen Rudolph tabellen 2019 
Jongens 12 jaar   4 RP van de 11-jarigen Rudolph tabellen 2019 
Jongens 13 jaar   6 RP van de 12-jarigen Rudolph tabellen 2019 
Jongens 14 jaar   7 RP van de 13-jarigen Rudolph tabellen 2019 
 
6. De zwemmers dienen ingeschreven te worden met een reëel gezwommen tijd in een 
25m- of een 50m bad, gerealiseerd in de periode van 01/01/2019 tot en met 
19/01/2020. Tussentijden worden niet aanvaard als inschrijftijden (met uitzondering van 
de eerste zwemtijd van een aflossing). De uiterste inschrijfdatum voor de lange 
afstandsnummers (800m vrije slag en 1500m vrije slag) is donderdag 23/01/2020 om 
9u00, de uiterste inschrijfdatum voor al de andere wedstrijdnummers is donderdag 
30/01/2020 om 9u00. Bij laattijdig inschrijven wordt er een administratieve kost 
aangerekend van 350 euro. 

7. Iedere zwemmer mag maximaal aan zes individuele nummers deelnemen (aflossingen 
niet inbegrepen). 

8. Zwemmers die enkel deelnemen aan aflossingen dienen vooraf geen limiettijd 
gezwommen te hebben. 

9. Alle zwemmers, ook de zwemmers die enkel aflossingen zwemmen, dienen bij het 
afsluiten van de inschrijvingen nominatief ingeschreven te worden. 
Procedure: op te geven in TeamManager als – “Wedstrijden” – “Estafette inschrijvingen 
bewerken F5” – ploeg ingeven en naam invullen. 

10. Enkel zwemmers met de Belgische nationaliteit en vergunning bij de VZF kunnen 
Vlaams Kampioen in hun categorie worden. De podiumplaatsen worden uitgereikt per 
categorie aan de drie snelste zwemmers met de Belgische nationaliteit. Een zwemmer 
met een buitenlandse nationaliteit, die binnen de drie snelste zwemmers eindigt, 
ontvangt de medaille volgens de plaats die hij/zij behaald heeft. 

11. Zwemmers met een dubbele nationaliteit, dienen in het bezit te zijn van hun 
Belgische identiteitskaart en dienen deze, vóór aanvang van de wedstrijden, ter controle 
voor te leggen aan het jurysecretariaat. 

12. Aan de aflossingen kan per club één aflossingsploeg deelnemen bij meisjes 11-13 
jaar, één aflossingsploeg bij jongens 11-12 jaar en één aflossingsploeg bij jongens 13-14 
jaar. Voor de aflossingen zijn er geen limiettijden. Voor de aflossingen wordt er een 
podium voorzien voor meisjes 11-13 jaar, voor jongens 11-12 jaar en voor jongens 13-
14 jaar. 

13. De podiumceremonies gebeuren volgens een vooropgesteld schema dat op het 
programma wordt weergegeven. De zwemmers dienen hun medaille persoonlijk te 
komen afhalen tijdens de podiumceremonie. Niet afgehaalde medailles blijven eigendom 
van de organisatie. 


