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1. INLEIDING & MOTIVERING VAN GEWIJZIGDE ALGEMENE 
PRINCIPES. 

 
Algemene wijzigingen met betrekking tot de verschillende Belgische 
Kampioenschappen Zwemmen. 
 
Limiettijden: 
- Voor alle Belgische Kampioenschappen Zwemmen dienen de 

opgelegde limiettijden, in tegenstelling tot de huidige regeling, 
vooraf gezwommen te worden in de periode vastgelegd door de 
Nationale Sportcommissie Zwemmen (SCZW). 

- Voor het BK OPEN moeten de limieten vooraf gezwommen worden 
in een 50m-bad. 

- Voor het BK CAT WE1 kunnen de limieten vooraf gezwommen 
worden zowel in een 25m- als in een 50m-bad. Hiervoor worden 
limiettijden opgesteld voor 50m-bad alsook gelijkwaardige 
limiettijden voor 25m-bad.  

- Voor het BK CAT WE2 kunnen de limiettijden gezwommen worden 
in zowel een 25m-bad als in een 50m-bad. Hiervoor zijn de 
gelijkwaardigheidstabellen 25m en 50m van toepassing.  

- Voor het BK 25m moeten de limieten vooraf gezwommen worden 
in een 25m-bad. 

- Alle limieten moeten controleerbaar zijn via Swimrankings. Bij 
ontstentenis hiervan dient de inschrijvende club bij hun 
inschrijvingen een digitale kopie van de originele uitslag te 
voegen. 
 

Boetes: 
- Voor alle Belgische Kampioenschappen Zwemmen worden alle 

boetes voor overschrijding van de limiettijden geannuleerd.  
 

Motivering: 
Het intensieve werken vooraf om de beoogde limiet te behalen wordt 
beloond, niet alleen door te mogen deelnemen maar ook met de 
geruststelling dat er ook geen financiële gevolgen zijn, in het geval 
men, door omstandigheden van welke aard dan ook, een mindere 
prestatie realiseert en de limiet niet haalt. 
De bedoeling is om het niveau van de Belgische Kampioenschappen 
Zwemmen voornamelijk bij de jeugdcategorieën kwalitatiever te 
maken en om tijdens het BK betere gezwommen tijden te realiseren, 
dus meer top en minder in de breedte. 
- De overige boetes (laattijdige inschrijvingen, laattijdige 

afmeldingen en forfaits) blijven wel behouden. 
- Voor tijdig ingediende afmeldingen binnen de voorziene periode 

blijft de huidige regeling behouden: clubs betalen geen 
administratieve boete, enkel het inschrijvingsgeld. 

1. INTRODUCTION & MOTIVATION DES PRINCIPES GÉNÉRAUX 
MODIFIÉS.  

 
Modifications générales relatives aux différents Championnats de 
Belgique Natation: 
 
Temps limites: 
- Pour tous les Championnats de Belgique Natation les temps 

limites imposés doivent, contrairement au principe actuel, être 
nagés préalablement durant la période fixée par la Commission 
Sportive Nationale Natation (CSNA). 

- Pour le CB OPEN les temps limites doivent être nagés 
préalablement en piscine 50m.  

- Pour le CB CAT WE1 les temps limites peuvent être nagés tant en 
piscine 25m que 50m. À cet effet des temps limites en piscine 
50m ainsi que des temps limites équivalents en piscine 25m sont 
déterminés. 

- Pour le CB CAT WE2 les temps limites peuvent être nagés tant en 
piscine 25m qu’en piscine 50m. À cet effet le tableau 
d’équivalence 25m et 50m sera d’application. 

- Pour le CB 25m les temps limites doivent être nagés 
préalablement en piscine 25M. 

- Tous les temps limites doivent être vérifiables via Swimrankings.  
À défaut de ceci, les clubs qui s’inscrivent doivent joindre une 
copie digitale du résultat original lors de l’inscription. 
 
 

Amendes:  
- Pour tous les Championnats de Belgique Natation toutes 

amendes pour dépassement des temps limites seront annulées. 
 
Motivation: 
Le travail intensif préalable en vue d’atteindre les temps limites est 
récompensé, non seulement par la participation mais aussi par 
l’assurance qu’il n’y aura pas de conséquences financières au cas où, 
pour quelque raison que ce soit, on réaliserait une moins bonne 
prestation et n’atteindrait pas le temps limite. 
L’objectif vise à rendre le niveau des Championnats de Belgique 
Natation surtout des catégories des jeunes plus qualitatif et à réaliser 
des meilleurs temps nagés lors du CB, donc plus de top et moins en 
largeur. 
- Les autres amendes (inscriptions tardives, désistements tardifs et 

forfaits) restent maintenues. 
- Pour désistement annoncés durant la période prévue, la 

réglementation actuelle reste maintenue : les clubs ne paient pas 
d’amende administrative, uniquement le droit d’inscription. 
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- Ook de boetes voor het niet aanduiden/leveren van het verplichte 
aantal officials, naar gelang het aantal ingeschreven zwemmers, 
blijven behouden.  

Programma’s: 
- De huidige programma’s blijven behouden, met uitzondering van 

het BK-CAT-WE1 en BK-CAT-WE2. 
- BK-CAT-WE1: de huidige leeftijdscategorieën blijven behouden.  

De wedstrijdnummers 50m vrije slag bij zowel de meisjes als de 
jongens 13-14 jaar worden in het programma geschrapt. 

- BK CAT-WE2: de huidige leeftijdscategorieën blijven behouden 
maar op verzoek van de clubs en de trainers wordt het programma 
aangepast met series in de voormiddag en finales in de 
namiddag. 
 

De doelstelling bestaat er nog steeds in dat voldoende zwemmers de 
limiet kunnen zwemmen om deel te nemen aan de Belgische 
Kampioenschappen. Daarom werden er slechts geringe aanpassingen 
aangebracht aan de limieten. 
Voor de zwemmers die zich niet weten te plaatsen voor deelname aan 
de Belgische Kampioenschappen Zwemmen is er een opvangnet 
voorzien: het weekend voorafgaand aan het BK CAT WE1 wordt in beide 
regionale federaties VZF/FFBN een competitiewedstrijd, van één of 
meerdere dagen, georganiseerd waaraan enkel deze zwemmers 
kunnen deelnemen. 
 
2. BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN PER CATEGORIE 

WE1. 
 Enkel zwemmers in het bezit van een geldige 

competitievergunning bij een club, aangesloten bij de VZF of bij 
de FFBN, kunnen deelnemen aan het BK CAT WE1. 

 Het BK CAT WE1 staat open voor de leeftijdscategorieën meisjes 
en jongens 11-14 jaar. De zwemmers moeten de betrokken 
leeftijden hebben op 31 december van het kalenderjaar in 
kwestie. 

 De limiettijden kunnen gezwommen worden in zowel een 25m-
bad als een 50m-bad in de periode van 01.01.2019 tot en met 
17.06.2020 (lange afstanden 800m/1500m) of tot en met 
01.07.2020 (alle overige afstanden). 

 Programma BK CAT WE1 (3 dagen): zie BIJLAGE 01. 
 Limiettijden BK CAT WE1: zie BIJLAGE 02. 

Toelichting: de limiettijden zijn gebaseerd op 8 RP van het 
voorgaande leeftijdsjaar in Rudolph-tabellen 2019, met 
uitzondering van 100m vlinder M/J 11-12j en 200m schoolslag & 
200m vlinder M/J 13-14j (= hier 7 RP). 

 Er dient ingeschreven te worden met een werkelijk gezwommen 
tijd in een 25m- of een 50m-bad, gerealiseerd in de periode van 
01.01.2019 tot en met 17.06.2020 (lange afstanden) of van 
01.01.2019 tot en met 01.07.2020 (alle overige afstanden). 
De clubinschrijvingen gebeuren op basis van de beste absolute 
tijd (25m of 50m). 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 1e zwemtijd van een aflossing). 
Uiterste inschrijvingsdatum voor lange afstanden (800m en 
1500M vrije slag): woensdag 17.06.2020 om 09u00. 
Uiterste inschrijvingsdatum voor alle overige wedstrijdnummers: 
woensdag 01.07.2020 om 09u00. 

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

 Voor de aflossingen zijn er geen limiettijden. Nominatieve lijst van 
vast aangeduide zwemmers en reserves. 

 2 aflossingsploegen per club Meisjes 11-12j; 
 2 aflossingsploegen per club Jongens 11-12j; 

- De même, les amendes pour la non-désignation/présence du 
nombre fixé des officiels obligatoires, en fonction du nombre de 
nageurs inscrits, sont maintenues.  

Programmes: 
- Les programmes actuels restent maintenus, à l’exception du CB-

CAT-WE1 et CB-CAT-WE2 
- CB-CAT-WE1: les catégories d’âge actuelles restent maintenues.  

Les épreuves 50m nage libre, tant filles que garçons 13-14 ans, 
sont supprimées du programme.  

- CB-CAT-WE2: les catégories d’âge actuelles restent maintenues, 
mais à la demande des clubs et des entraineurs le programme est 
adapté et il sera nagé en séries le matin et finales l’après-midi. 
 
 

L’objectif doit rester que suffisamment de nageurs puissent nager les 
temps limites pour participer aux Championnats de Belgique Natation. 
Voilà pourquoi peu de modifications ont été apportées aux temps 
limites.  
Pour les nageurs qui n’ont pu se qualifier pour les Championnats de 
Belgique de Natation une compensation est prévue, à savoir: 
organisation d’une compétition de un ou plusieurs jours au sein des 
deux fédérations régionales pendant le week-end précédant le CB-
CAT-WE1 à laquelle seuls ces nageurs peuvent participer. 
 
 
2. CHAMPIONNATS DE BELGIQUE NATATION PAR CATÉGORIE WE1. 
 
 Seuls les nageurs en possession d’une licence de compétition 

valable dans un club affilié à la FFBN ou à la VZF peuvent 
participer au CB CAT WE1. 

 Le CB CAT WE1 est accessible aux catégories d’âge filles et 
garçons 11-14 ans. Les nageurs doivent avoir l’âge requis au 31 
décembre de l’année calendrier concernée. 
 

 Les temps limites peuvent être nagés soit en piscine 25m soit en 
piscine 50m pendant la période du 01.01.2019 jusqu’au 
17.06.2020 inclus (longues distances 800m/1500m) ou 
jusqu’au 01.07.2020 (toutes autres distances). 

 Programme CB CAT WE1 (3 jours): voir ANNEXE 01. 
 Temps Limites CB CAT WE1: voir ANNEXE 02.  

Précision : les temps limites sont basés sur 8 PR de l’année d’âge 
précédente des tableaux Rudolph 2019, à l’exception du 100m 
papillon F/G 11-12 ans et 200m brasse & 200m papillon F/G 
13-14 ans (= ici 7 PR). 

 On doit s’inscrire avec un temps réellement nagé en piscine 25m 
ou 50m, réalisé durant la période du 01.01.2019 jusqu’au 
17.06.2020 inclus (longues distances) ou du 01.01.2019 
jusqu’au 01.07.2020 inclus (toutes autres distances).  
Les inscriptions des clubs se feront sur base du meilleur temps 
absolu (25m ou 50m). Aucune adaptation de temps 25m vers 
50m ne sera établie lors de l’élaboration du programme. 
Les temps intermédiaires ne sont pas acceptés comme temps 
d’inscription (à l’exception du 1er temps d’un relais). 
Date limite d’inscription des longues distances (800m et 1500m 
nage libre): mercredi 17.06.2020 à 09h00. 
Date limite d’inscription pour toutes les autres courses: mercredi 
01.07.2020 à 09h00. 

 Les nageurs qui participent uniquement aux relais ne doivent pas 
avoir nagé de temps limite au préalable. 

 Pour les relais il n’y pas de temps limites. Liste nominative des 
nageurs titulaires et réserves. 

 2 équipes de relais par club Filles 11-12a; 
 2 équipes de relais par club Garçons 11-12a; 
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 2 aflossingsploegen per club Meisjes 13-14j; 
 2 aflossingsploegen per club Jongens 13-14j; 

Podium voor elke aflossingswedstrijd Meisjes 11-12j, Jongens 
11-12j, Meisjes 13-14j en Jongens 13-14j. 
Slechts één aflossingsploeg per club heeft toegang tot 
podiumplaats en ontvangt kampioenschapspunten voor het 
klassement.  
 

3. BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN PER CATEGORIE 
WE2. 
 

 Enkel zwemmers in het bezit van een geldige 
competitievergunning bij een club, aangesloten bij de VZF of bij 
de FFBN, kunnen deelnemen aan het BK CAT WE2. 

 Het BK CAT WE2 staat open voor de leeftijdscategorieën meisjes 
en jongens 15 jaar en ouder. De zwemmers moeten de betrokken 
leeftijden hebben op 31 december van het kalenderjaar in 
kwestie. 

 De limiettijden dienen gezwommen te worden in een 25m-bad of 
een 50m-bad in de periode van 01.01.2019 tot en met 
17.06.2020 (lange afstanden 800m/1500m) of tot en met 
01.07.2020 (alle overige afstanden). 

 Programma BK CAT WE2 (3 dagen): zie BIJLAGE 03. 
- alle individuele wedstrijden, behalve 800m vrij dames en 
1500m vrij heren, worden gezwommen met reeksen en finales. 
- er zijn 2 finales voor de individuele wedstrijden die gezwommen 
worden met reeksen en finales: 

 1e finale voor Meisjes/Jongens 15-16j, met min. 3 
plaatsen voor Meisjes/Jongens 15 jaar met Belgische 
nationaliteit en min. 3 plaatsen voor Meisjes/Jongens 
16 jaar met Belgische nationaliteit, aangevuld met de 2 
snelste tijden van de beide leeftijdsjaren. 

 2e finale voor Dames/Heren 17-18j & 19j en ouder, 
met min. 3 plaatsen voor Dames/Heren 17-18j met 
Belgische nationaliteit en min. 3 plaatsen voor 
Dames/Heren 19j & ouder met Belgische nationaliteit; 
aangevuld met de 2 snelste tijden van de beide 
leeftijdscategorieën. 

 Limiettijden BK CAT WE2: zie BIJLAGE 04. 
Toelichting: de limiettijden zijn gebaseerd op 8 RP van het 
voorgaande leeftijdsjaar in Rudolph-tabellen 2019, met 
uitzondering van 200m vlinder en 200m schoolslag (= hier 7 RP). 

 Er dient ingeschreven te worden met een werkelijk gezwommen 
tijd in een 25m-bad of een 50m-bad, gerealiseerd in de periode 
van 01.01.2019 tot en met 17.06.2020 (lange afstanden) of van 
01.01.2019 tot en met 01.07.2020 (alle overige afstanden). 
Indien de limiettijden gerealiseerd werden in 25m-bad EN in 
50m-bad, zullen enkel de tijden gezwommen in 50m-bad in 
aanmerking komen voor de inschrijving. 
De limiettijden gerealiseerd in een 25m-bad zullen in de eerste 
traagste reeksen zwemmen. 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 1e zwemtijd van een aflossing). 
Uiterste inschrijvingsdatum voor lange afstanden (800m en 
1500M vrije slag): woensdag 17.06.2020 om 09u00. 
Uiterste inschrijvingsdatum voor alle overige wedstrijdnummers: 
woensdag 01.07.2020 om 09u00. 

 Voor de aflossingen zijn er geen limiettijden. Nominatieve lijst van 
vast aangeduide zwemmers en reserves. 

 2 aflossingsploegen per club Meisjes 15-16j; 
 2 aflossingsploegen per club Jongens 15-16j; 

 2 équipes de relais par club Filles 13-14a; 
 2 équipes de relais par club Garçons 13-14a; 

Podium pour chaque épreuve relais Filles 11-12a, Garçons 11-
12a, Filles 13-14a et Garçons 13-14a. 
Une seule équipe de relais par club peut avoir accès au podium et    

        recevra des points du championnat pour le classement. 
 
 
3. CHAMPIONNATS DE BELGIQUE NATATION PAR CATÉGORIE WE2. 
 
 
 Seuls les nageurs en possession d’une licence de compétition 

valable dans un club affilié à la FFBN ou à la VZF peuvent 
participer au CB CAT WE2. 

 Le CB CAT WE2 est accessible aux catégories d’âge filles et 
garçons 15 ans et plus. Les nageurs doivent tous avoir l’âge 
requis au 31 décembre de l’année calendrier concernée. 
 

 Les temps limites doivent être nagés en piscine 25m ou en 
piscine 50m pendant la période du 01.01.2019 jusqu’au 
17.06.2020 inclus (longues distances 800m/1500m) ou 
jusqu’au 01.07.2020 (toutes autres distances). 

 Programme CB CAT WE2 (3 jours): voir ANNEXE 03. 
- toutes courses individuelles, sauf le 800m nage libre dames et 
le 1500m nage libre messieurs, sont nagées en séries et finales. 
- Pour les courses individuelles nagées en séries et finales, il y a 2 
finales.  

 1ère finale pour Filles/Garçons 15-16 ans, où il y a min. 
3 places pour Filles /Garçons 15 ans de nationalité 
Belge et min. 3 places pour Filles/Garçons 16 ans de 
nationalité Belge, complété avec les 2 temps les plus 
rapides des deux années d’âge. 

 2ème finale pour Dames/Messieurs de 17-18 ans & 19 
ans et plus, où il y a min. 3 places pour 
Dames/Messieurs 17-18 ans de nationalité Belge et 
min. 3 places pour Dames/Messieurs 19 ans et plus de 
nationalité Belge, complété avec les 2 temps les plus 
rapides des deux catégories d’âge.   

 Temps Limites CB CAT WE2: voir ANNEXE 04.  
Précision : les temps limites sont basés sur 8 PR de l’année d’âge 
précédente des tableaux Rudolph 2019, à l’exception du 200m 
papillon et 200m brasse (= ici 7 PR). 

 On doit s’inscrire avec un temps réellement nagé en piscine de 
25m ou 50m, réalisé durant la période du 01.01.2019 jusqu’au 
17.06.2020 inclus (longues distances) ou du 01.01.2019 
jusqu’au 01.07.2020 inclus (toutes autres distances). 
Si les temps limites sont réalisés en piscine 25m ET de 50m, 
seuls les temps réalisés en piscine de 50m seront pris en 
considération pour l’inscription. 
Les temps limites réalisés en piscine de 25m nageront dans les 
premières séries les plus lentes. Aucune adaptation de temps 
25m vers 50m ne sera établie lors de l’élaboration du 
programme. 
Les temps intermédiaires ne sont pas acceptés comme temps 
d’inscription (à l’exception du 1er temps d’un relais). 
Date limite d’inscription des longues distances (800m et 1500m 
nage libre): mercredi 17.06.2020 à 09h00. 
Date limite d’inscription pour toutes les autres courses: mercredi 
01.07.2020 à 09h00. 

 Pour les relais il n’y pas de temps limites. Liste nominative des 
nageurs titulaires et réserves. 

 2 équipes de relais par club Filles 15-16a; 
 2 équipes de relais par club Garçons 15-16a; 
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 2 aflossingsploegen per club Dames 17 jaar en ouder; 
 2 aflossingsploegen per club Heren 17 jaar en ouder; 

Podium voor elke aflossingswedstrijd Meisjes 15-16j, Jongens 
15-16j, Dames 17 jaar en ouder en Heren 17 jaar en ouder. 
Slechts 1 aflossingsploeg per club heeft toegang tot 
podiumplaats en recht op kampioenschapspunten voor 
klassement.  
 

4. OPEN BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN. 
 

 Zwemmers in het bezit van een geldige competitievergunning bij 
een club, aangesloten bij de VZF, bij de FFBN of bij een door FINA 
erkende nationale federatie, kunnen deelnemen aan het BK 
OPEN. 

 Het BK OPEN staat open voor zwemmers vanaf 11 jaar en ouder.  
 De limiettijden dienen gezwommen worden in een 50m-bad in de 

periode van 01.01.2019 tot en met 26.04.2020. 
 Programma BK OPEN (3 dagen): zie BIJLAGE 05. 

- alle individuele wedstrijden, behalve 800m vrij dames, 1500m 
vrij heren en 5km time trial, worden gezwommen met reeksen en 
finales. 
- Bij alle individuele wedstrijden, behalve 800m vrij, 1500m vrij 
en 5km time trial, worden de volgende finales gezwommen: 

 A-finale met de 8 beste gerealiseerde tijden van de 
reeksen (met max. 2 buitenlandse zwemmers); 

 B-finale met de 9e-16e beste gerealiseerde tijden van 
de reeksen (met max. 2 buitenlandse zwemmers), op 
voorwaarde dat er minimaal 24 deelnemers zijn op het 
betrokken wedstrijdnummer (na afmeldingen tot 48u 
voor aanvang van het BK). 

 Limiettijden BK OPEN: zie BIJLAGE 05. 
Toelichting: de limiettijden zijn gebaseerd op 9 RP van leeftijd 18 
jaar in Rudolph-tabellen 2019, met uitzondering van 200m 
vlinder en 200m schoolslag (= hier 8 RP). 
De limiettijden voor de 5km time trial zijn gebaseerd op de 
geldende KBZB-selectiecriteria Open Water. 

 Er dient ingeschreven te worden met een reëel gezwommen tijd in 
een 50m-bad, gerealiseerd in de periode van 01.01.2019 tot en 
met 26.04.2020. 
Tussentijden worden niet aanvaard als inschrijvingstijden (met 
uitzondering van 1e zwemtijd van een aflossing). 
Uiterste inschrijvingsdatum voor lange afstanden (800m vrije 
slag, 1500M vrije slag en 5km time trial): donderdag 30.04.2020 
om 09u00. 
Uiterste inschrijvingsdatum voor alle overige wedstrijdnummers: 
donderdag 07.05.2020 om 09u00. 

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

 Voor de aflossingen zijn er geen limiettijden en mogen er 
verschillende ploegen per club deelnemen. 
Slechts 1 aflossingsploeg per club heeft toegang tot 
podiumplaats en recht op kampioenschapspunten voor 
klassement.  

 
5. BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN KORTE BAAN 25M. 
 
 Zwemmers in het bezit van een geldige competitievergunning bij 

een club, aangesloten bij de VZF, bij de FFBN of bij een door de 
FINA erkende nationale federatie, kunnen deelnemen aan het BK 
25M. 

 Het BK 25M staat open voor zwemmers vanaf 11 jaar en ouder.  
 De limiettijden dienen gezwommen worden in een 25m-bad in de 

periode van 01.01.2019 tot en met 25.10.2020. 

 2 équipes de relais par club Filles 17 ans et plus; 
 2 équipes de relais par club Garçons 17 ans et plus; 

Podium pour chaque épreuve relais Filles 15-16a, Garçons 15-
16a, Dames 17 ans et plus & Messieurs 17 ans et plus. 
Une seule équipe de relais par club peut avoir accès au podium et    

        recevra des points du championnat pour le classement. 
 
 
4. CHAMPIONNAT DE BELGIQUE NATATION OPEN. 
 
 Les nageurs en possession d’une licence de compétition valable 

dans un club, affilié à la FFBN, à la VZF ou auprès d'une 
fédération nationale reconnue par la FINA, peuvent participer au 
CB OPEN. 

 Le CB OPEN est accessible aux nageurs à partir de 11 ans et plus. 
 Les temps limites doivent être nagés en piscine 50m pendant la 

période du 01.01.2019 jusqu’au 26.04.2020 inclus. 
 Programme CB OPEN (3 jours): voir ANNEXE 05. 

- toutes courses individuelles, sauf le 800m nage libre dames, 
1500m nage libre messieurs et le 5km time trial, sont nagées en 
séries et finales. 
- Pour toutes courses individuelles, sauf 800m NL, 1500m NL et 
5km time trial, les finales suivantes seront nagées: 

 Finale A avec les 8 meilleurs temps réalisés lors des 
éliminatoires (dont max. 2 nageurs étrangers);  

 Finale B avec les 9e-16e meilleurs temps réalisés lors 
des éliminatoires (dont max. 2 nageurs étrangers), à 
condition qu’il y ait minimum 24 participants à cette 
course concernée (après désistements jusqu’à 48h 
avant le début du CB). 

 Temps Limites CB OPEN: voir ANNEXE 05.  
Précision : les temps limites sont basés sur 9 PR de l’âge 18 ans 
des tableaux Rudolph 2019, à l’exception du 200m papillon et 
200m brasse (= ici 8 PR). 
Les temps limites pour le 5km time trial sont basés sur les critères 
de sélection FRBN Eau Libre en vigueur.  

 On doit s’inscrire avec un temps réellement nagé en piscine 50m, 
réalisé durant la période du 01.01.2019 jusqu’au 26.04.2020 
inclus.  
Les temps intermédiaires ne sont pas acceptés comme temps 
d’inscription (à l’exception du 1er temps d’un relais). 
Date limite d’inscription pour les longues distances (800m nage 
libre, 1500m nage libre et 5km time trial): jeudi 30.04.2020 à 
09h00. 
Date limite d’inscription pour toutes les autres courses: jeudi 
07.05.2020 à 09h00. 

 Les nageurs qui participent uniquement aux relais ne doivent pas 
avoir nagé de temps limite au préalable. 

 Pour les relais il n’y pas de temps limites et plusieurs équipes par 
club peuvent participer aux relais.  

Une seule équipe de relais par club peut avoir accès au podium et    
        recevra des points du championnat pour le classement. 
 
 
5. CHAMPIONNATS DE BELGIQUE NATATION PETIT BAIN 25M. 
 
 Les nageurs en possession d’une licence de compétition valable 

dans un club, affilié à la FFBN, à la VZF ou auprès d'une 
fédération nationale reconnue par la FINA, peuvent participer au 
CB 25M. 

 Le CB 25M est accessible aux nageurs à partir de 11 ans et plus. 
 Les temps limites doivent être nagés en piscine 25m pendant la 

période du 01.01.2019 jusqu’au 25.10.2020 inclus. 
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 Programma BK OPEN 25M (2 dagen): zie BIJLAGE 06. 
- alle individuele wedstrijden, behalve 800m vrij dames en 
1500m vrij heren, worden gezwommen met reeksen en finales. 
- voor al deze individuele wedstrijden wordt een finale 
georganiseerd met de 8 beste gerealiseerde tijden van de reeksen 
(met max. 2 buitenlandse zwemmers). 

 Limiettijden BK 25M: zie BIJLAGE 06. 
Toelichting: de limiettijden zijn gebaseerd op 9 RP van leeftijd 18 
jaar in Rudolph-tabellen 2019, met uitzondering van 200m 
vlinder en 200m schoolslag (= hier 8 RP). 

 Er dient ingeschreven te worden met een reëel gezwommen tijd in 
een 25m-bad, gerealiseerd in de periode van 01.01.2019 tot en 
met 25.10.2020. Tussentijden worden niet aanvaard als 
inschrijvingstijden (met uitzondering van 1e zwemtijd van een 
aflossing). Uiterste inschrijvingsdatum voor lange afstanden 
(800m vrije slag, 1500M vrije slag en 5km time trial): donderdag 
29.10.2020 om 09u00. 
Uiterste inschrijvingsdatum voor alle overige wedstrijdnummers: 
donderdag 05.11.2020 om 09u00. 

 Voor de aflossingen zijn er geen limiettijden maar er mag slechts 
1 ploeg per club deelnemen aan de aflossingen. 
 

6. INSCHRIJVINGSRECHTEN, FORFAITS EN REGLEMENTAIRE 
BOETES (vanaf 2020) 

 
 Inschrijvingsgelden BK ZWEMMEN OPEN 50M & OPEN 25M: 

 per individuele start: € 9,00 
 per aflossing: € 14,00 

 
 Inschrijvingsgelden BK ZWEMMEN CAT WE1 & WE2: 

 per individuele start: € 8,00 
 per aflossing: € 10,00 

 
 Administratieve kosten voor forfait, laattijdige terugtrekking of 

afwezigheid (geldig voor alle BK’s): 
 per individuele wedstrijd: € 15,00 
 per aflossingswedstrijd: € 30,00 
 verzaking aan finale of wangedrag: € 50,00 

 
 Reglementaire boetes (geldig voor alle BK’s): 

 onvoldoende aantal verplichte officials per 
deelnemende club, op basis van aantal inschreven 
zwemmers (boete per ontbrekende official): € 10,00 

 laattijdige inschrijvingen (uitgezonderd voor lange 
afstanden 800m & 1500m): € 1.250,00 

 
 
De nieuwe beoogde principes en algemene filosofie zijn unaniem 
goedgekeurd binnen de KBZB en zijn van toepassing voor de BK-
edities 2020-2024. 
Niettemin behoudt de Raad van Bestuur zich het recht voor om na de 
edities 2020 financiële bijsturingen uit te voeren en op te leggen, 
indien nodig.  
 
 
Sportieve groeten,  
 
Namens de Raad van Bestuur 
& de Nationale Sportcommissie Zwemmen. 
 

 Programme CB OPEN 25M (2 jours): voir ANNEXE 05. 
- toutes courses individuelles, sauf le 800m nage libre et le 
1500m nage libre, sont nagées en séries et finales. 
- pour toutes ces courses individuelles, une finale sera nagée avec 
les 8 meilleurs temps réalisés lors des éliminatoires (dont max. 2 
nageurs étrangers). 

 Temps Limites CB 25M: voir ANNEXE 06.  
Précision : les temps limites sont basés sur 9 PR de l’âge 18 ans 
des tableaux Rudolph 2019, à l’exception du 200m papillon et 
200m brasse (= ici 8 PR). 

 On doit s’inscrire avec un temps réellement nagé en piscine 25m, 
réalisé durant la période du 01.01.2019 jusqu’au 25.10.2020 
inclus. Les temps intermédiaires ne sont pas acceptés comme 
temps d’inscription (à l’exception du 1er temps d’un relais). 
Date limite d’inscription pour les longues distances (800m nage 
libre, 1500m nage libre et 5km time trial): jeudi 29.10.2020 à 
09h00. 
Date limite d’inscription pour toutes les autres courses: jeudi 
05.11.2020 à 09h00. 

 Pour les relais il n’y pas de temps limites mais seulement 1 
équipe peut participer aux relais.  
 

6. DROITS D’INSCRIPTIONS, FORFAITS ET AMENDES 
RÉGLEMENTAIRES (à partir de 2020). 

 
 Droits d’inscription CB NATATION OPEN 50M & OPEN 25M : 

 par départ individuel : € 9,00 
 par relais : € 14,00 

 
 Droits d’inscription CB NATATION CAT WE1 & WE2 : 

 par départ individuel : € 8,00 
 par relais : € 10,00 

 
 Frais administratifs pour forfait, retrait tardif ou absence 

(d’application pour tous les CB) : 
 par course individuelle : € 15,00 
 par course relais : € 30,00 
 désistement pour la finale ou méconduite : € 50,00 

 
 Amendes réglementaires (d’application pour tous les CB) : 

 nombre insuffisant d’officiels obligatoires par club 
participant, sur base du nombre de nageurs inscrits 
(amende par officiel manquant) : € 10,00 

 inscriptions tardives (sauf les longues distances 800m 
& 1500m) : € 1.250,00. 

 
 
Les nouveaux principes envisagés et la philosophie générale sont 
approuvés à l’unanimité au sein de la FRBN et sont d’application pour 
les éditions CB 2020-2024. 
Toutefois le Conseil d’Administration se réserve le droit d’effectuer et 
d’imposer des adaptations financières après les éditions 2020, si 
nécessaire.  
 
 
Salutations sportives,   
 
Au nom du Conseil d’Administration 
& la Commission Sportive Nationale de Natation. 

 
 


