Bepalingen
Junioren, Jeugd en Senioren
Algemeen
•

Aan de Junioren en Jeugd en Seniorenwedstrijden nemen jongens junioren 1 t/m 4, jeugd 1 t/m 2 en
senioren, meisjes junioren 1 t/m 4, jeugd 1 t/m 2 en senioren deel. Ook parazwemmers kunnen
deelnemen aan deze wedstrijden.

•

De parazwemmers starten geïntegreerd. Gehandicapte zwemmers dienen in het bezit te zijn van een
geldige classificatie.

Organisatie en accommodatie
•

Deze circuit wedstrijden worden door een vereniging georganiseerd in een 25 of 50m bad.

•

Het aanmelden van de wedstrijden geschiedt door de vereniging door middel van de webkalender.
Hierbij zijn de aanvraagkosten verschuldigd.

•

De optimale wedstrijdlengte van de Junioren, Jeugd en Seniorenwedstrijden zal ca. 3,5 uur bedragen.

•

Het wedstrijdprogramma wordt gemaakt door de RZC en deze wordt gedeeld met de organisatoren.
Vervolgens sturen deze een uitnodiging naar de desbetreffende verenigingen.
•

De indeling wordt gemaakt door de Regio Zwemcommissie. Deze zal z.s.m. worden gepubliceerd op de
regio site. Staat u niet ingedeeld maar wilt u wel deelnemen. Neemt u dan contact op met de RZC
rzckampioenschappen@knzbnoord.nl Ook voor andere vragen m.b.t. de indeling kunt u contact
opnemen.

Data
Het circuit bestaat uit 4 wedstrijdrondes:
-

14 september 2019
12 oktober 2019
29 februari 2020
21 maart 2020

Kosten
De kosten voor deelname aan de Junioren-Jeugd en Senioren wedstrijden bedraagt 5€ per wedstrijd.
Plaatsing
Alle startvergunninghouders, binnen de bovengenoemde leeftijdsgrens, kunnen deelnemen aan deze
wedstrijden.
Officials
•

Verenigingen met 1-5 zwemmers dienen 1 tijdwaarnemer te leveren.
Verenigingen met 6-10 zwemmers 2 tijdwaarnemers te leveren
Verenigingen met meer dan 10 zwemmers 3 tijdwaarnemers.
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•

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 worden ingeschreven. Er
mag maximaal op 3 programma’s worden ingeschreven.

•

Indien binnen één regio meerdere wedstrijden worden gehouden, mag iedere deelnemer slechts voor
één wedstrijd per ronde worden ingeschreven.

•

De organiserende vereniging stuur het LXF bestand naar de verenigingen die bij hen zijn ingedeeld. Sta je
niet ingedeeld en wil je wel mee doen dan dien je je te melden bij de RZC op
rzckampioenschappen@knzbnoord.nl .

•

De inschrijving dient minimaal 14 dagen voor de wedstrijddag bij de organiserende vereniging binnen te
zijn.

Prijzen
•

Prijzen worden uitgereikt op basis van klassementen. De behaalde FINA punten van de 3 gezwommen
afstanden worden bij elkaar opgeteld. De top 3 per leeftijdsgroep ontvangen een medaille.

Programma
Het programma is een vastgesteld programma. Er mogen geen nummers worden toegevoegd en de volgorde is
ook vaststaand. Vanuit de RZC ontvangt de organiserende vereniging het juiste programma.
Ronde 1 (14-092019)

Ronde 2 (12-102019)

Ronde 3 (15-22020)

Ronde 4 (21-32020)

50 rug dames

50 rug heren

50 rug dames

50 rug heren

50 school heren

50 school dames

50 school heren

50 school dames

100 school dames

100 school heren

100 school dames

100 school heren

100 vrij heren

100 vrij dames

100 vrij heren

100 vrij dames

200 vrij dames

200 vrij heren

200 vrij dames

200 vrij heren

50 vlinder heren

50 vlinder dames

50 vlinder heren

50 vlinder dames

100 vlinder dames

100 vlinder heren

100 vlinder dames

100 vlinder heren

100 rug heren

100 rug dames

100 rug heren

100 rug dames

200 rug dames

200 rug heren

200 rug dames

200 rug heren

200 school heren

200 school dames

200 school heren

200 school dames

50 vrij dames

50 vrij heren

50 vrij dames

50 vrij heren

200 vlinder heren

200 vlinder dames

200 vlinder heren

200 vlinder dames

200 wissel dames

200 wissel heren

200 wissel dames

200 wissel heren

100 wissel heren

100 wissel dames

100 wissel heren

100 wissel dames
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Leeftijdsgroepen
Dames

Heren

Junioren 1 en 2

Junioren 1 en 2

Junioren 3 en 4

Junioren 3 en 4

Jeugd 1 en 2

Jeugd 1 en 2

Senioren 1 en
ouder

Senioren 1 en
ouder

