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Règlement Ecussons Requins (à partir du 01.01.09) 
 
Si vous avez réalisé un temps limite fixé, vous pouvez obtenir un écusson, décerné par la Fédération 
Royale Belge de Natation. Les temps sont fixés par les critères suivants: âge, style, sexe, piscine 25M 
ou 50M.  
 
Info général 
 
1. Un Requin est une reconnaissance: 

 pour la catégorie “Dames et Messieurs Seniors”  
 pour les différentes années  d’âge (à l’exception de canetons)  
 peut être réalisé en piscine de 25m ou de 50m (sauf 100m 4 Nages > TL réalisé en piscine 

de 25M). 
 
- Un nageur ne peut que recevoir un seul écusson par année d’âge ou par catégorie Seniors par an. 
- La FRBN ne décernera plus les certificats. 
- Un seul temps officiel ne sera enregistré par nageur par année d’âge ou par catégorie Seniors.   
- Si on a nagé le temps limite d’une année d’âge supérieure (par exemple, un garçon 13 ans qui 

nage le TL garçon 14 ans), on n’obtient pas l’écusson de la catégorie supérieure. Un nageur peut 
uniquement obtenir un écusson dans son année d’âge.  

- Les différents écussons sont: 
o Requin Seniors : 19 et + 
o Requin : 11-12-13-14-15-16-17-18 ans 

 
Comment introduire une demande d’homologation? 

  
La demande doit être introduite via le formulaire “Demande d’homologation” de la Fédération 
Francophone Belge de Natation. Des cartes de départ ou une partie des résultats ne seront pas prises 
en considération, uniquement un formulaire d’homologation rempli et dûment signé par le 
secrétaire du jury est valable.  
 
Les demandes d’un écusson Requin doivent être envoyées au responsable de la Fédération Royale 
Belge de Natation:  
Secrétariat Général FRBN 
M. Willy FRAIPONT – willy.fraipont@belswim.be  
Rue du Chevreuil 28 - 1000 Bruxelles 
Tél : 02/513.87.08 – Fax : 02/513.34.68    01/01/2009 
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Reglement Schildjes Haaien (van toepassing vanaf 01.01.09) 
 
Wanneer je een vastgelegde limiettijd zwemt, kan je hiervoor een schildje bekomen, uitgereikt door 
de Koninklijke Belgisch Zwembond. De tijden zijn per leeftijd, stijl, geslacht en 50m / 25m zwembad 
vastgelegd.  
 
Algemene info 
 

1.    Een Haai is een erkenning voor: 
 de categorie “Dames en Heren Seniores”  
 de verschillende leeftijdsjaren (uitgezonderd eendjes)  
 kan in een 25- of 50 meter bad gezwommen worden (behalve 100 meter wisselslag > 

LT moet gezwommen zijn in 25m-bad). 
 
- De zwemmer kan per jaar slechts één schildje per leeftijdsjaar of per categorie Seniores 

behalen. 
- Er worden geen certificaten meer afgeleverd door de KBZB. 
- Er wordt per zwemmer slechts één officiële tijd per leeftijdsjaar of per categorie Seniores 

geregistreerd. 
- Wanneer men de limiettijd van een hoger leeftijdsjaar zwemt (bijvoorbeeld een jongen 13j 

zwemt de limiettijd van jongens 14j), bekomt men niet het schildje van het hogere leeftijdsjaar. 
Een zwemmer kan enkel een schildje bekomen binnen zijn leeftijdsjaar.  

- De verschillende badges zijn: 
o Haai Seniores: 19 en +  
o Haai: 11-12-13-14-15-16-17-18 jarigen 

 
Hoe aanvragen? 

  
De aanvraag dient te gebeuren op het formulier "Homologatieaanvraag” van de Vlaamse 
Zwemfederatie. Startkaarten of een gedeelte van een uitslag komen niet voor toekenning in 
aanmerking, enkel een volledig ingevuld, door de jurysecretaris, ondertekend homologatieformulier, 
is geldig. De provinciale secretarissen mogen de badges ook aanvragen op een gemeenschappelijke 
lijst per provincie. 
 
De aanvragen voor een Schildje Haai moeten opgestuurd worden naar de verantwoordelijke van de 
Koninklijke Belgische Zwembond:  
Algemeen Secretariaat KBZB 
Dhr. Willy FRAIPONT - willy.fraipont@belswim.be 
Reebokstraat 28 - 1000 Brussel 
Tel: 02/513.87.08 – Fax: 02/513.34.68      01/01/2009  
 

 


