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NATIONALE ZWEM MEETING FLEURUS 2021 

Challenge Handinat 
 

Programma. 
De zwembijeenkomst in Fleurus stelt een originele en aantrekkelijke formule voor, die het doel 

heeft het dynamisme van de Franstalige clubs van League Handisport te tonen op het gebied van 

werving en begeleiding van gehandicapte zwemmers. 

De originaliteit van deze wedstrijd is dat de zwemmers 50 meter vrije slag moeten zwemmen 

(gemeenschappelijke discipline in alle paralympische programma’s). 

De zwemmers mogen dan een tweede keer deelnemen in één, slechts één, zwemrace van hun keuze 

tussen voorgestelde afstanden op het referentierooster en op basis van hun categorie. 

Tot slot vullen vier estafette races het competitie programma aan. 

Het inschrijvingsgeld is vastgesteld op € 2,50 per zwemmer. Dit bedrag is betaalbaar op de rekening 

BE54 3601 2259 7797 van het SPH Fleurus of ten laatste vóór de start van de competitie. 

Reglement 

Op individueel niveau 
Elke prestatie zal worden omgezet in punten " IPC Points Table NED – S14 2016". Deze 

functionaliteit is direct beschikbaar in de Splash software. 

In Team Manager: Tab & Extra Calculator punten. 

Meet Manager: Tab Specialty & Points Calculator. 

Het principe van deze berekening is opgenomen in de bijlagen bij dit document (in het Engels). 

Als een zwemmer niet toegelaten is (S19), zal zijn prestaties hem geen punten opleveren. 

De individuele rangschikking wordt bepaald door de som van de resultaten van de twee proeven (bij 

het opgeven of niet inschrijven bij een van de proeven, zal het resultaat van deze proef niet geldig 

zijn en dus gelijk staan aan nul) 

 

De individuele ranking zal aanleiding geven tot een prijs volgens de middelen van de SPH. 

 

Op teamniveau 
 

Estafettes 

Slechts één team per club en per estafette kunnen worden geregistreerd 

Elke prestatie wordt omgezet in punten "IPC Points Table NED – S14 2016", zoals de individuele 

proeven 
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Op teamniveau classificatie 

De punten toegekend aan elk team worden als volgt gedefinieerd: 

• Punten verdiend tijdens de verschillende estafettes, waarvoor de club is ingeschreven. 

• De drie beste resultaten van de clubleden bij elke wedstrijd. Dat wil zeggen, de drie beste 

prestaties van de zwemmers van de club bij de 50 meter vrije slag, de drie beste prestaties van de 

zwemmers de club op 100 meter vrije slag 

De club die drie opeenvolgende keren  de “Challenge”wint, wordt de definitieve bekerhouder. 

Anders moet hij de beker het volgend jaar afstaan aan de winnende club. 

Volorde van de zwemwedstrijden 
50 meter vrije slag 

4 x 25 meter vrije slag groep 1 tot 7 (20 punten) Challenge FIFTY-ONE 

4 x 25 meter 4 races alle Categorieën (40 punten) 

Proef vrije slag 

Pauze 

Proef schoolslag 

Proef rugslag 

Proef vlinderslag 

Proef Medley 

4 x 50 meter vrije slag alle Categorieën (34 punten) Challenge HANSSENS 

4 x 50 meter vrije slag alle Categorieën (geen limiet) 
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S19 

050 NL/Vrij                

100 NL/Vrij                

200 NL/Vrij                

400 NL/Vrij                

050 DS/Rug                

100 DS/Rug                

200 DS/Rug                

050 BR/School                

100 BR/School                

200 BR/School                

050 PAP/Vlinder                

100 PAP/Vlinder                

200 PAP/Vlinder                

100 Medley                

200 Medley                

            Visuel / Visueel N/C 

0poin

t 

Netverwijzing zwemt :( Afstanden vs Styles & Groepen), de gearceerde vakjes corresponderen met beschikbare 

zwemmen 
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Opmerkingen 
Elk geschil bij de berekening van de punten, de volgorde van de ranglijst,…. zal worden onderzocht 

door een jury, die bij de start van de bijeenkomst benoemd is.  Hij bestaant uit een Franstalig lid van 

de LHF, een Nederlandtalig lid van de Parentee, de scheidsrechter van de bijeenkomst en een lid 

van de commissie van het SPH Fleurus. De beslissingen van de jury zijn definitief. 

 

 

Bijlagen 
 

Orde van de zwemstijlen 
Estafette 4 zwemstijlen: rugslag, schoolslag, vlinderslag, vrijeslag 

Medley: vlinderslag, rugslag, schoolslag, vrijeslag 
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Berekening principe FINA punten 

 


