Uitnodiging en bepalingen
Regionale Minioren Finale 2018

Zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018 te Heerenveen
Geachte verenigingen,
Hierbij nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan de Regionale Minioren Finale op zaterdag 9 en
zondag 10 juni 2018 in Sportstad in Heerenveen. Het programma en de inschrijfbestanden worden
zo spoedig mogelijk separaat in PDF naar u toegezonden.
Informatie zwembad:

Inzwemmen:
Juryvergadering:
Aanvang:

Sportstad Heerenveen
Abe Lenstra Boulevard 23Q
8448 JA Heerenveen
zaterdag 9 juni 2018

zondag 10 juni 2018

deel 1

deel 2

13.45 uur
13.30 uur
14.15 uur

13.45 uur
13.30 uur
14.15 uur

Inschrijfkosten:

1,50 euro per start

Entree:

4,00 euro per dag (inclusief programmaboekje)

Bepalingen
- Er wordt gezwommen op korte baan (25m. bad lengte).
- Het KNZB-reglement is van toepassing, in alle gevallen waar het KNZB-reglement en/of deze
bepalingen niet voorziet, ligt de eindverantwoording bij de regiozwemcommissie.
Plaatsing
- De gepubliceerde volgorde van het Regionale Minioren Finale programma mag niet worden
gewijzigd.
- Het is niet toegestaan om andere nummers aan het programma van de Regionale Minioren
Finale toe te voegen.
- Deelnemers kunnen zich uitsluitend plaatsen voor de Regionale Minioren Finale met tijden
gezwommen op hetzelfde programmanummer tijdens de Swimkick-Minioren (3 rondes) en
Minioren-Junioren (3 rondes) circuitwedstrijden. Tussentijden van overige afstanden tellen
dus niet mee.
- Per programmanummer worden minimaal de 24 snelste deelnemers uit de regionale ranglijst
geplaatst. Voorwaarde is, dat de organisatie toeziet op de reglementair vereiste rusttijden
tussen twee afstanden voor minioren en waar nodig pauze(s) inlast. Deze
leeftijdsbeperkingen zijn te vinden op:
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-

http://www.knzb.nl/wedstrijdsport/zwemmen/algemene_informatie/leeftijdsbepalinge
n_en_leeftijdsbeperkingen/
Bij gelijke tijden van de minioren wedstrijden wordt indien nodig een serie toegevoegd. Op elk nummer worden minimaal vijf reserves aangewezen
Bij een overschrijving van een zwemmer naar een vereniging in een andere regio kunnen de
tijden van de gezwommen nummers van de minioren wedstrijden meegenomen worden
naar de andere regio. Deze tijden tellen dus mee voor de Regio Minioren ranglijst en
daarmee ook voor plaatsing voor de Regionale Minioren Finale.

Leeftijdsindeling
Tijdens deze kampioenschappen wordt er gezwommen in onderstaande leeftijdscategorieën:
Meisjes

Geboortejaar

Jongens

Geboortejaar

Minioren 2/3

2010/2009

Minioren 2/3/4

2010/2009/2008

Minioren 4

2008

Minioren 5

2007

Minioren 5

2007

Minioren 6

2006

Voor de snelste drie zwemmers per leeftijdscategorie per programmanummer zijn er medailles. Bij
gelijk eindigen tijdens de Regionale Minioren Finale zal er niet worden over gezwommen maar
krijgen beide deelnemers dezelfde plaats en prijs. Voor de estafette nummers zijn er ook medailles
beschikbaar.
Inschrijvingen
-

-

-

-

De regio stuurt de verenigingen voor 12 mei 2018 20.00 uur per mail de deelnemerslijst. De
taak van de vereniging is om deze te controleren en te beantwoorden. Bij de beantwoording
geeft de vereniging aan welke zwemmers een S-classificatie hebben en of zij daardoor
dispensatiecodes hebben.
Graag ontvangt de RZC eventuele afmeldingen en een akkoord op de ontvangen
deelnemerslijst. Deze dienen uiterlijk 26 mei 20.00 uur binnen te zijn bij de regio. Geen
antwoord op de mailing is geen deelname aan de Minioren Finales.
Indien er reserves deel kunnen nemen aan de Regionale Minioren Finale, worden deze op de
regiowebsite gepubliceerd. Hierover ontvangt de vereniging geen correspondentie. Het
publiceren gebeurd uiterlijk 7 juni 20.00 uur.
De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep (jaargang)
worden ingeschreven.
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-

-

Alleen met geplaatste deelnemers kan ingeschreven worden op een estafette- onderdeel. De
samenstelling van de estafette ontvangt de regio graag uiterlijk voor 26 mei 20.00 uur per
mail op:
rzckampioenschappen@knzbnoord.nl
Programma’s worden per 5 deelnemers aan de ploegleiding uitgedeeld, daarnaast is het per
5 deelnemers toegestaan een ploegleiding mee te nemen.
1-15 zijn er 3 programma’s en 3 coaches/begeleiders toegestaan per vereniging/SG,
16-20 zijn er 4 programma’s en 4 coaches/begeleiders
toegestaan per vereniging/SG,
21-25 zijn er 5 programma’s en 5 coaches/begeleiders
toegestaan per vereniging/SG.

Afmelden
- Het startgeld is verschuldigd voor alle bij de inschrijving doorgegeven afstanden.
- Deze Regio Minioren Finales vormen één wedstrijd, wat inhoudt dat schriftelijke afmeldingen
tenminste 24 uur voor de eerste wedstrijddag in het bezit van de organisatie dienen te zijn.
Deze afmeldingen zullen als AFGEM in de uitslagen worden vermeld.
- Afmeldingen die later worden doorgegeven zullen worden beboet. Deze afmeldingen zullen
als NG in de uitslagen worden vermeld.
- Afmeldingen na sluiting van de afmeldtermijn worden alleen geaccepteerd voor de volledige,
c.q. verdere, wedstrijd. Dat wil zeggen dat na een afmelding binnen 24 uur voor de eerste
wedstrijddag niet meer kan worden gestart op latere programmanummers.
Startgeld
- Deelnemende verenigingen ontvangen na de sluitingsdatum een factuur van de regio.
- Het verschuldigde bedrag wordt door de regio via het depot van de vereniging geint.
- Voor afmeldingen vindt geen restitutie plaats.
Aanmelden tijdwaarnemers
- Voor de Regio Minioren Finales dient u bij de inschrijving minimaal 1 tijdwaarnemer per dag
aan te melden.
- Aanmelden bij het gedeelte van de officialcommissie waar uw vereniging doorgaans mee te
maken heeft:
Verenigingen uit Friesland : hiltjewiersma@home.nl
Verenigingen uit Drenthe : jury.ocdrenthe@knzbnoord.nl
Verenigingen uit Groningen : ocgroningen@knzbnoord.nl
Deze aanmelding dient eveneens uiterlijk 26 mei 2018 te zijn ontvangen. Zonder aanmelding van
tijdwaarnemers bestaat de kans dat uw inschrijving niet wordt geaccepteerd.
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Indien het aantal aangemelde juryleden het benodigde aantal overstijgt, zal de officialcommissie een
keuze uit de aangemelde officials maken en de verenigingen informeren welke officials zijn opgesteld
en welke niet.

Met vriendelijke groet,
KNZB Regio Noord
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Zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

100m vlinderslag meisjes minioren 5
400m vrije slag jongens minioren 6
100m rugslag
meisjes minioren 4
100m rugslag
jongens minioren 5
100m schoolslag meisjes minioren 2 en 3
100m schoolslag jongens minioren 2, 3 en 4
100m vrije slag meisjes minioren 5
100m rugslag
jongens minioren 6
50m vlinderslag meisjes minioren 4
50m vlinderslag jongens minioren 5
100m vrije slag meisjes minioren 2 en 3
100m vrije slag jongens minioren 2, 3 en 4
200m wisselslag meisjes minioren 5
100m schoolslag jongens minioren 6
100m vrije slag meisjes minioren 4
100m vrije slag jongens minioren 5
4x50m vrije slag mixed minioren 4 en jonger (j-m-j-m)

Zondag
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

400m vrije slag
meisjes
minioren 5
200m wisselslag jongens
minioren 6
100m wisselslag meisjes
minioren 2 en 3
100m wisselslag jongens
minioren 2, 3 en 4
100m schoolslag meisjes
minioren 4
100m schoolslag jongens
minioren 5
100m schoolslag meisjes
minioren 5
100m vrije slag
jongens
minioren 6
50m vlinderslag meisjes minioren 2 en 3
50m vlinderslag jongens minioren 2, 3 en 4
200m wisselslag meisjes minioren 4
200m wisselslag jongens
minioren 5
100m rugslag
meisjes minioren 5
100m vlinderslag jongens minioren 6
100m rugslag
meisjes
minioren 2 en 3
100m rugslag
jongens
minioren 2, 3 en 4
4x50m wisselslag mixed minioren 6 en jonger (2x j, 2x m, volgorde vrij)

