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International Centennial Meeting VZG 2023 
 

Beste,  
 
Naar aanleiding van ons 100-jarig bestaan nodigen we jullie vriendelijk uit voor onze 
zwemmeeting op 27 en 28 mei 2023! Door covid kon deze niet doorgaan in 2020 maar we 
zijn blij dat we jullie volgend jaar hopelijk mogen ontvangen in Gent. De bekerwedstrijd gaat 
door over 2 dagen (zaterdagmiddag en zondag). Het programma en reglement kan u in deze 
uitnodiging vinden. 
Gelieve de deelname van je club te bevestigen voor 1 maart 2023 naar 
sportsecretaris@vzg.be!De inschrijvingslijst mag gemaild worden naar hetzelfde mailadres 
voor 1 mei 2023! Dit kan door het bijgevoegde splash (lxf) of Excel (xlsx) - bestand te 
gebruiken. 
 
Startgeld: 
€1 per individuele start 
€3 per aflossingsploeg 
 
Datum: 
27 en 28 mei 2023 
 
Plaats 
Zwembad Strop - Stropstraat 31, 9000 Gent (België) 
 
Overnachtingen: 
 
Info over slaapplaatsen en eetmogelijkheden delen wij u later dit jaar mee, al staat het jullie 
vrij om zelf al mogelijkheden te zoeken:  
 
● Tegen vergoeding (€5/tent) kan er gekampeerd worden aan het zwembad (grasplein) 

, gebeurt via reservering aan sportsecretaris@vzg.be 
● Urban Gardens (Blaarmeersen) https://urban-gardens.be/ 
● Jeugdherbergen https://www.jeugdherbergen.be/nl/gent 
● … 
 
Catering: 
 
Op volgende momenten bieden we maaltijden aan democratische prijzen aan: 
Zaterdagavond 
Zondag: ontbijt, middagmaal en voor de langblijvers een avond-bbq 
Verdere info en inschrijvingen volgen later 
  

http://www.vzg.be/
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Programma: 

Zaterdag 27 mei 2023 
Aanvang Prog.nr. Afstand Zwemstijl Geslacht Categorieën 
12u30 Inzwemmen + juryvergadering 
13u30 1 50m Vrije slag Dames U9 tem U80 
  2 50m Vrije slag Heren U9 tem U80 
  3 200m Schoolslag Dames U13 tem U80 
  4 200m Schoolslag Heren U13 tem U80 
  5 100m Rugslag Dames U9 tem U80 
  6 100m Rugslag Heren U9 tem U80 
  7 50m Vlinderslag Dames U11 tem U80 
  8 50m Vlinderslag Heren U11 tem U80 
  9 200m Vrije slag Dames U9 tem U80 
  10 200m Vrije slag Heren U9 tem U80 

PAUZE 10' 
  11 4x50m Wisselslag Dames U9 tem U80 
  12 4x50m Wisselslag Heren U9 tem U80 

PAUZE 10' 
  13 50m  Australian Run Dames 
  14 50m  Australian Run Heren 

Zondag 28 mei 2023 
Aanvang Prog.nr. Afstand Zwemstijl Geslacht Categorieën 
9u15 Inzwemmen + juryvergadering 
10u00 15 50m Schoolslag Dames U9 tem U80 
  16 50m Schoolslag Heren U9 tem U80 
  17 100m Vlinderslag Dames U13 tem U80 
  18 100m Vlinderslag Heren U13 tem U80 
  19 200m Rugslag Dames U11 tem U80 
  20 200m Rugslag Heren U11 tem U80 
  21 100m Wisselslag Dames U9 tem U80 
  22 100m Wisselslag Heren U9 tem U80 

PAUZE 10' 
  23 4x50m Vrije slag Dames U9 tem U80 
  24 4x50m Vrije slag Heren U9 tem U80 

PAUZE TOT 13u30 
  25 100m Vrije slag Dames U9 tem U80 
  26 100m Vrije slag Heren U9 tem U80 
  27 50m Rugslag Dames U9 tem U80 
  28 50m Rugslag Heren U9 tem U80 
  29 200m Vlinderslag Dames U13 tem U80 
  30 200m Vlinderslag Heren U13 tem U80 
  31 100m Schoolslag Dames U11 tem U80 
  32 100m Schoolslag Heren U11 tem U80 

PAUZE 10' 

  33 8x50m Vrije slag 
Gemengd  
4D-4H U9 tem U80 

http://www.vzg.be/
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Leeftijdscategorieën 2023  
Categorie Geboortejaar 

U9 17 16 15     
U11 14 13       
U13 12 11       
U15 10 09       
U17 08 07       
U19 06 05       
U25 04 En vroeger     
Veteranen U30 98 97 96 95 94 
Veteranen U35 93 92 91 90 89 
Veteranen U40 88 87 86 85 84 
Veteranen U45 83 82 81 80 79 
Veteranen U50 78 77 76 75 74 
Veteranen U55 73 72 71 70 69 
Veteranen U60 68 67 66 65 64 
Veteranen U65 63 62 61 60 59 
Veteranen U70 58 57 56 55 54 
Veteranen U75 53 52 51 50 49 
Veteranen U80 48 47 46 45 44 

 
Reglement: 
FINA: Het FINA reglement zal van toepassing zijn gedurende de hele meeting 
Om praktische redenen zullen extra inschrijvingen of wijzigingen in het programma niet 
worden toegelaten de dag van de wedstrijd 
De International Centennial Meeting VZG wordt ingericht door de Vrije Zwemmers Gent en 
beslist het programma. Deze kan verschillen van jaar tot jaar. Er is een beker voor de eerste, 
tweede en derde plaats. De winnende club wordt automatisch uitgenodigd deel te nemen 
aan de volgende bekerwedstrijd 
Elke deelnemende clubs levert minimum 2 officiëlen. Alleen op deze wijze kan een vlot 
verloop nagestreefd worden. 
Men is verplicht in de eigen leeftijdscategorie te zwemmen. De veteranen zwemmen in 
categorieën per 5 jaar. De 25-plussers zwemmen ofwel onder hun eigen categorie 
(veteranen) ofwel bij de categorie senioren – U25 
 
De wedstrijdbeker wordt na het zwemfeest uitgereikt op het einde van de laatste medaille-
uitreiking. 
 
Bij gelijke punten in het eindtotaal, wordt het grootste aantal eerste plaatsen in aanmerking 
genomen. Indien er terug gelijke punten voorkomen, worden vervolgens het aantal tweede 
plaatsen in aanmerking genomen enz ... 
 
Geschillen, over het toekennen van de punten en beker worden door de inrichters beslecht. 
Beroep kan aangetekend worden bij het Fros Technische Cel Zwemmen. 

http://www.vzg.be/
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De puntentelling verloopt als volgt:  
Enkel de eerste 4 plaatsen kunnen punten verdienen: 
1ste plaats: 10 punten 
2de plaats: 8 punten 
3de plaats: 5 punten 
4de plaats: 2 punten 
Enkel de eerst geklasseerde zwemmer/zwemster kan punten behalen voor zijn/haar club 
indien hij/zij bij de eerste 4 eindigt. 
Bij niet deelname of uitsluiting van de zwemmer/zwemster in een categorie, is het aantal 
punten altijd gelijk aan 0. 
De regels voor de individuele koersen zijn ook van toepassing op de estafette. De 
puntentelling van de estafette zijn het dubbele van de individuele koersen. 
Bij de Australian Run kunnen er geen punten voor de wedstrijdbeker verdiend worden. 
 
Australian Run: 
De zwemslag is vrije slag. 
 
De 6 snelste zwemmers, 6 dames en 6 heren, van programma 1 en 2 (50m vrije slag) 
plaatsen zich voor de Australian Run. 
 
Na elke koers valt de zwemmer die als laatste aantikt af  
De koersen gaan door totdat er nog slechts 2 zwemmers over zijn. En de winnaar van de 
finale is… de zwemmer die als eerste aantikt! 

http://www.vzg.be/
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