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Voorwaarden toetreding Fros Swimming Kernteam 
 
De TCF vormt ieder jaar een Fros Swimming Kernteam van actieve zwemmers die gedurende het 
vorige zwemjaar hebben deelgenomen aan minimum 3 Fros zwemwedstrijden. 

Een kandidaat Fros Swimming Kernteam dient minimaal één jaar bij Fros aangesloten te zijn en 
minimum 3 limiettijden behaald hebben. 

De kandidaten Fros Swimming Kernteam kunnen eventueel een uitnodiging ontvangen voor een 
centrale training grotendeels op basis van behaalde prestaties gedurende het voorbije en lopende 
zwemjaar in combinatie met de behaalde resultaten tijdens de Fros Leeftijdskampioenschappen. 

Een kandidaat dient ook eventueel deel te nemen aan een centrale training indien hij of zij in 
aanmerking wil komen voor een definitieve selectie. 

Iedere Fros-club stelt zijn/haar kandidaten voor aan de Technische Cel Fros aan de hand van de 
Limiettijden Fros Swimming Kernteam, met vermelding van Naam, Voornaam, Club, Geboorte jaar, 
Gezwommen tijd, Stijl, Afstand, datum en plaats. 

De samenstelling van het Fros Swimming Kernteam voor actieve zwemmers hangt in eerste instantie 
af van de grootte van de selectie. De grootte van de selectie hangt af van het type activiteit (CSIT, 
Internationale of Nationale) waarvan het Fros Swimming Kernteam zal deelnemen. Nadat de groote 
van de selectie bekend is kan de Technische Cel Fros de definitieve selectie gaan samenstellen. 

De definitieve samenstelling vindt grotendeels plaats op basis van behaalde resultaten op de laatste 
Fros Leeftijdskampioenschappen en op basis van beschikbaarheid. Bij twijfel gevallen worden ook de 
onderlinge seizoenprestaties vergeleken en ervaringen tijdens de eventuele centrale training 
meegenomen voordat een besluit wordt genomen. 

De Technische Cel Fros kan steeds bij het samenstellen van een selectieploeg openstaande plaatsen 
aanvullen met Fros-zwemmers niet behorend tot het Fros Swimming Kernteam (kostenbesparend). 

Indien kandidaten door onvoorziene omstandigheden niet aan de gestelde verplichtingen kunnen 
voldoen zonder daarbij hun kandidatuurstelling te willen verliezen, hebben de mogelijkheid bij de 
Technische Cel Fros, een verzoek in te dienen waarbij om ontheffing wordt gevraagd voor hetgeen 
gesteld is. 

De Technische Cel Fros streeft ernaar een Fros Swimming Kernteam te vormen die de naam van de 
Fros Multisport Vlaanderen en het zwemmen eer aan doen en bestaat uit een groep van sporters die 
sociaal gemotiveerd zijn en als homogene groep op reis kunnen gaan. 

 

A.S.V Fros zwemcel 7 juni 2008 

 

 


