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Wedstrijd-/Bekerreglement 
Grote Prijs Guy Coolen 2023 
 

1. De wisselbeker “Grote Prijs Guy Coolen” zal jaarlijks georganiseerd worden op uitnodiging door De Meerkoet Bree 
vzw en wordt gezwommen onder de reglementen van World Aquatics, de KBZB en de Zwemfed. 

 
2. De reeksen worden ingedeeld volgens inschrijftijd en niet volgens jaartal. 

 
3. De plaatsing van de clubs gebeurt door een plaats puntentelling over alle wedstrijden waarbij aan de tien 

eerste zwemmers punten worden toegekend als volgt: 
1e zwemmer 12 punten 
2e zwemmer 10 punten 
3e zwemmer 8 punten 

… … 
10 e zwemmer 1 punten 

 
       Voor de estafettes worden dubbele punten gegeven. 
 
4. De club die het hoogste aantal punten verzamelt tijdens deze wedstrijd, wint de “GROTE PRIJS GUY COOLEN 

2023”. Deze prijs wordt overhandigd in de vorm van een wisselbeker. De club die deze drie opeenvolgende 
jaren wint mag hem definitief behouden. 

 
5. Bij gelijkheid van punten (samengeteld per club), telt het aantal individuele overwinningen. 

 
6. De winnende club krijgt de wisselbeker voor één jaar in bewaring. De houder van de wisselbeker zal de trofee, in 

goede staat, terug ter beschikking moeten stellen ten laatste één week voor de volgende editie. 
 

7. Voor de aflossingen is het toegelaten een “ingeschreven” zwemmer door een andere “niet-               
ingeschreven” zwemmer, eveneens vergunninghouder bij deze club, te vervangen. Deze vervanging(en) dient 
echter meegedeeld te worden aan de kamprechter en secretariaat ten minste één uur voor de aanvang van de 
betreffende reeks, zodat er nog administratief rekening mee kan gehouden worden. 
 

8. Elke zwemmer van het jaartal 2012 en ouder mag deelnemen aan 4 individuele wedstrijden (in de 4 stijlen, 
afstand naar keuze) en aflossingswedstrijden. 
 

9. Zwemmers die niet aan regel 1 voldoen kunnen niet deelnemen aan de “finale”, zijnde de Wisselslag 
wedstrijden (wedstrijden 17 t/m 24) 
 

10. De gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn en die niet onder de bevoegdheid van de wedstrijdjury 
vallen, zullen door de inrichtende club behandeld worden. 
 

Goedgekeurd voor het Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen op 10/03/2023,  
door Thierry Dolet 
 


