Regio Swimkick-Minioren circuit 20172018
Bepalingen
Algemeen
• Aan SwimKick en Minioren wedstrijden nemen jongens minioren 1 t/m 6 en meisjes minioren 1
t/m 5 deel.
• Ook gehandicapte kinderen kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. Voor de Swimkick
zwemmers is nog geen classificatie verplicht. Minioren zwemmers dienen wel in het bezit te zijn
van een classificatie.
• De SwimKick en Minioren wedstrijden worden aangemerkt als kennismakingswedstrijden met de
zwemsport. Deelnemers aan de Swimkick onderdelen kunnen zich niet plaatsen voor de
Regionale Minioren Finales.
• Voor minioren 1 (geldt voor de rondes na 1 januari): Zwemmers mogen vanaf hun verjaardag
ingedeeld worden als minior 1. In de uitslag moeten ze dan wel als aparte leeftijdscategorie
worden vermeld. Let op: minioren 1 mogen alleen starten op 25 of 50m. (zie
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/algemene_informati
e/l eeftijdsbepalingen_en_leeftijdsbeperkingen/)
• De estafettes zijn toegankelijk voor zowel Swimkick als Minioren. Hierbij worden de regels voor
Swimkick gehanteerd. Het is toegestaan om eventueel met 3 jongens en 1 meisje of vice versa te
starten bij de mixed estafettes.
Organisatie en accommodatie
• De SwimKick en Minioren wedstrijden worden door een vereniging georganiseerd in een 25m
bad.
• Het aanmelden van de wedstrijden geschiedt door de vereniging door middel van de
webkalender en is kosteloos.
• De optimale wedstrijdlengte van de wedstrijd zal ca. 2 tot 2,5 uur bedragen.
• De KNZB verzorgt de Splash bestanden, welke klaar zullen staan voor gebruik. De organiserende
vereniging stuurt dus de uitnodiging met de bij behorende bestanden naar de gastverenigingen.
• De indeling wordt gemaakt door de Regio Zwemcommissie. Deze zal z.s.m. worden gepubliceerd
op de regio website.
Data
De SwimKick & Minioren wedstrijden bestaan uit 3 wedstrijdrondes.
Deel 1
Deel 2
Deel 3

7/8 oktober 2017
27/28 januari 2018
10/11 maart 2018

Diskwalificaties
• De SwimKick onderdelen dienen laagdrempelig te zijn en zijn er om het plezier van de
kinderen te vergroten. Het streng doorvoeren van diskwalificaties heeft in deze wedstrijden
niet de voorkeur. Er dient een tolerante houding te zijn tegenover foutjes van zwemmers.
Alleen bij echt grove fouten (bijv. vrije slag zwemmen op een schoolslagnummer) dient de
diskwalificatie op te worden gelegd.
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Bij de SwimKick past het bij de tolerante benadering door de SR dat hij een start indien die
mislukt door onervarenheid over kan laten doen. Het wordt dan als eerste start beschouwd.
Bij de SwimKick onderdelen wordt de coach geïnformeerd over de technische fouten die bij
een wedstrijd volgend volledig reglement zouden leiden tot een diskwalificatie. Dat kan
middels infokaarten (zelf te printen), een losse aantekening of door het invoeren een tekst in
het opmerkingenveld in Splash
Bij het Miniorencircuit wordt volgens het volledige KNZB reglement beoordeeld. Dat
betekent in de praktijk dat afhankelijk van het feit of de zwemmer aan een SwimKick of een
Miniorenafstand deelneemt de beoordeling anders kan zijn.

Samenvattend: Alleen diskwalificeren bij ernstige overtreding als langdurig de verkeerde slag
zwemmen of veel te vroeg starten. In andere gevallen kan de organisatie de infokaarten verstrekken
waarop de gemaakte fout wordt toegelicht.
Kosten
De kosten voor deelname aan de Swimkick-Minioren wedstrijden bedraagt 5€ per wedstrijd.
Plaatsing
Alle startvergunninghouders, binnen de bovengenoemde leeftijdsgrens, kunnen deelnemen aan deze
wedstrijden.
Officials
 Met betrekking tot de officials is in het verleden de afspraak gemaakt om minimaal 2 officials
te leveren per vereniging. Dit aantal is ongeacht het aantal deelnemers van de
desbetreffende vereniging.
 De organiserende verenigingen dienen de wedstrijdaanvraag 10 weken voor de
wedstrijddatum te hebben ingediend.
Inschrijven
 De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep (jaargang)
worden ingeschreven.
 Er kan op maximaal 2 persoonlijke afstanden worden ingeschreven bij de Swimkick
onderdelen.
 Indien binnen één regio meerdere wedstrijden worden gehouden, mag iedere deelnemer
slechts voor één wedstrijd per ronde worden ingeschreven.
 Per wedstrijdronde kan of voor Swimkick of voor Minioren onderdelen gestart worden.
 De SwimKick onderdelen zijn bedoeld voor de startende zwemmer. Als deze de overgang
heeft gemaakt naar het Minioren Circuit wordt sterk aanbevolen om bij latere wedstrijden
niet meer deel te nemen aan de Swimkick onderdelen.
 De organiserende vereniging maakt in de webkalender bekend naar welk adres de
inschrijvingen voor de verschillende SwimKick & Miniorenwedstrijden gestuurd dienen te
worden.
 De inschrijving dient minimaal 14 dagen voor de wedstrijddag bij de organiserende
vereniging binnen te zijn.
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De organiserende partij stelt medailles beschikbaar per programmanummer, waarbij de
mixed nummers gesplitst worden in meisjes en jongens apart. Bij de estafettes worden
geen medailles verstrekt.
Alle deelnemers kunnen een oorkonde ontvangen met daarop de behaalde
wedstrijdresultaten in tijd en plaats. Deze oorkondes zijn te bestellen via de KNZB
Webshop.

Programma
Het programma is een vastgesteld programma. Er mogen geen nummers worden toegevoegd en de
volgorde is ook vaststaand.
Deel 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

25 m vrije slag mixed
25 m vrije slag mixed
50 m vrije slag mixed
50 m vrije slag mixed
100 m vrije slag meisjes
100 m wisselslag jongens
100 m rugslag meisjes
100 m vrije slag jongens
200 m wisselslag meisjes
100 m rugslag jongens
25 m rugslag mixed
25 m rugslag mixed
50 m rugslag mixed
50 m rugslag mixed
100 m wisselslag meisjes
100 m vrije slag jongens
100 m vrije slag meisjes
100 m rugslag jongens
100 m rugslag meisjes
200 m wisselslag jongens
4x25 m vrije slag mixed
4x50 m vrije slag mixed

minioren 1-3
minioren 4-(5)6
minioren 1-3
minioren 4-(5)6
minioren 2 en 3
minioren 2, 3 en 4
minioren 4
minioren 5
minioren 5
minioren 6
minioren 1-3
minioren 4-(5)6
minioren 1-3
minioren 4-(5)6
minioren 2 en 3
minioren 2, 3 en 4
minioren 4
minioren 5
minioren 5
minioren 6
minioren 1-3
minioren 4-6

swimkick
swimkick
swimkick
swimkick

25 m rugslag mixed
25 m rugslag mixed
50 m rugslag mixed
50 m rugslag mixed
400 m vrije slag meisjes
100 m schoolslag jongens

minioren 1-3
minioren 4-(5)6
minioren 1-3
minioren 4-(5)6
minioren 5
minioren 6

swimkick
swimkick
swimkick
swimkick

swimkick
swimkick
swimkick
swimkick

swimkick

Deel 2
1
2
3
4
5
6
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

100 m schoolslag meisjes
50 m vlinderslag jongens
100 m rugslag meisjes
50 m vrije slag jongens
25 m schoolslag mixed
25 m schoolslag mixed
50 m schoolslag mixed
50 m schoolslag mixed
100 m schoolslag meisjes
100 m vrije slag jongens
50 m vlinderslag meisjes
100 m schoolslag jongens
50 m vrije slag meisjes
100 m rugslag jongens
4x25 m wisselslag mixed
4x50 m vrije slag mixed

minioren 4
minioren 5
minioren 2 en 3
minioren 2, 3 en 4
minioren 1-3
minioren 4-(5)6
minioren 1-3
minioren 4-(5)6
minioren 5
minioren 6
minioren 4
minioren 5
minioren 2 en 3
minioren 2, 3 en 4
minioren 1-3
minioren 4-6

Deel 3
1
25 m schoolslag mixed
2
25 m schoolslag mixed
3
50 m schoolslag mixed
4
50 m schoolslag mixed
5
100 m schoolslag meisjes
6
50 m vlinderslag jongens
7
200 m wisselslag meisjes
8
50 m vrije slag jongens
9
100 m vrije slag meisjes
10 100 m vlinderslag jongens
11
25 m vrije slag mixed
12
25 m vrije slag mixed
13
50 m vrije slag mixed
14
50 m vrije slag mixed
15
50 m vlinderslag meisjes
16
100 m schoolslag jongens
17
50 m vrije slag meisjes
18
200 m wisselslag jongens
19
100 m vlinderslag meisjes
20
400 m vrije slag jongens
21
4x25 m vrije slag mixed
22
4x50 m wisselslag mixed

minioren 1-3
minioren 4-(5)6
minioren 1-3
minioren 4-(5)6
minioren 2 en 3
minioren 2, 3 en 4
minioren 4
minioren 5
minioren 5
minioren 6
minioren 1-3
minioren 4-(5)6
minioren 1-3
minioren 4-(5)6
minioren 2 en 3
minioren 2, 3 en 4
minioren 4
minioren 5
minioren 5
minioren 6
minioren 1-3
minioren 4-6

swimkick
swimkick
swimkick
swimkick

swimkick

swimkick
swimkick
swimkick
swimkick

swimkick
swimkick
swimkick
swimkick

swimkick

