Bepalingen VHTV– wedstrijden
In de reglementen van de KNZB is belangrijke informatie te vinden en dit is de basis
voor de bepalingen. De uitwerking van de VHTV (vijftig-honderd-tweehonderdvierhonderd)-wedstrijden wordt beschreven in de onderstaande wedstrijdbepalingen.
Bepalingen VHTV-wedstrijden
Doelgroep: breedtesport.
Deelnemende clubs:
Voor clubs die er niet tussen staan en graag mee willen doen, mail dan even naar:
tcgzvwselelctie@gmail.com om te vragen of het mogelijk is om mee te doen.
Azuro, Aqualero, Bubble, de Hardenberg, zcHaren, GZVW, de Inktvis, Nova, Thor,
Ducdalf, ten Boer en Zeno.
1. De coördinator van de VHTV-wedstrijden stuurt vroegtijdig het inschrijfadres
en programma naar de deelnemende verenigingen.
2. De organiserende vereniging draagt zorg voor het huren van het zwembad.
3. De organiserende vereniging vraagt volgens de richtlijnen een jury aan.
4. De organiserende vereniging dient zelf een aanvraag in voor het organiseren van
de wedstrijd bij de KNZB. Dit moet uiterlijk 14 dagen vóór de wedstrijddatum
via de digitale webkalender van de KNZB volgens de daarvoor geldende
bepalingen en reglementen.
5. De medaille verdeling bij de VHTV-wedstrijden is:
Dames: Junioren 1-2, junioren 3-4, jeugd 1-2, senioren
Heren: Junioren 1-2, junioren 3-4, jeugd 1-2, senioren
6. Bij de 1e wedstrijd zijn de medailles op de 1e 50m afstand, bij de 2e wedstrijd op
1e 100m. afstand, bij de 3e op de 1e 200m afstand en bij de 4e wedstrijd op de 1e
400m afstand.
7. De inschrijfkosten per deelnemer bedraagt € 5,-.
8. Het programma bestaat uit 2x een 50m nummer, 2x een 100m-nummer, 2x
200m-nummers en 2x 400m nummers.
9. Er is altijd een pauze van 15 minuten, na de eerste set 50,100, 200 en 400m.
(Desgewenst kan er ook een korte pauze vóór de estafettes geplaatst worden).
10. Het programma wordt afgesloten met estafettes. Voorwaarde voor de mix
estafettes zijn, minimaal twee meisjes c.q. dames in de mix-estafette. Per
programma mag er voor 2 estafettes worden ingeschreven.
11. Voor de VHTV-wedstrijden gelden geen niveaueisen om deel te mogen nemen
aan de langere afstanden. Wel is het verzoek om alleen zwemmers in te schrijven
die de afstanden goed aan kunnen. Al dan niet met een op de training
gezwommen tijd.
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12. De deelnemende verenigingen schrijven in bij het aangegeven inschrijfadres van
de organiserende vereniging.
13. Bij inschrijving ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Alleen met deze
bevestiging is de inschrijving definitief.
14. Er moet altijd een inschrijfbevestiging worden gestuurd uit Meet, ter controle.
15. Juryleden:
De inschrijvende verenigingen mailen bij de inschrijving namen, bevoegdheden
en woonplaats van de juryleden die zij aanmelden.
De richtlijn is: 1-10 zwemmers, 2 juryleden en bij meer dan 10 inschrijvingen 3
juryleden.
Mochten er teveel juryleden zijn, dan wordt er een keuze gemaakt. De
inschrijvende vereniging dient dan zelf aan de juryleden door te geven, wie er
staat opgesteld.
Van de officialcontacten krijgt iedereen uiterlijk dinsdag voor de wedstrijd het
voorblad.
16. Iedere deelnemer mag op een wedstrijd maximaal 3x starten en daarnaast
meedoen aan de estafette.
Nb.:Bij inschrijven voor de 400m mogen er maximaal 2 afstanden gezwommen
worden.
Indien de duur van de wedstrijd dusdanig lang wordt, zal door de organiserende
vereniging worden overlegd met de inschrijvende verenigingen en/of
scheidsrechter om de lengte van de wedstrijd te beperken. Een mogelijkheid is
dan de estafettes te laten vervallen.
17. Afzeggingen kunnen uiterlijk tot dinsdagvond 20.00u voor de wedstrijd worden
doorgegeven aan het inschrijfadres. Voor te laat afgezegde deelnemer(s) is de
deelnemende vereniging het inschrijfgeld verschuldigd.
18. De organiserende vereniging draagt zorg voor de verdere organisatie
bijvoorbeeld m.b.t.: programma's verzorgen, 2 dagen van tevoren het
programma overleggen aan de scheidsrechter, bad voor de wedstrijd in orde
maken, en een ruimte voor de jury.
19. De organiserende vereniging verstrekt programma’s aan de deelnemende
verenigingen 1-10 zwemmers=2 programma’s, per elke 10 zwemmers meer is er
1 programma extra.
20. Indien er met startkaarten wordt gewerkt dan verdiend het de voorkeur dat deze
bij de juryleden zijn op “blokjes”.
21. De ploegleiders hebben een print bij zich van de inschrijving van de wedstrijd.
22. Deelnemende verenigingen kunnen tot aanvang van de juryvergadering
deelnemers afmelden d.m.v. een afmeldingsbriefje bij de jury. De afgemelde
deelnemers komen dan in de wedstrijduitslag te staan met “AFGEM”. Te laat
afmelden zal worden beboet door de regio en in de uitslagen als “NG” worden
aangemerkt. Niet afgemelde zwemmers komen met “NGZA” in de uitslag.
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23. De organiserende vereniging draagt zorg voor een uitslag. Bij voorkeur binnen
24u (uiterlijk binnen 2 werkdagen) digitaal nazenden naar de deelnemende
verenigingen en inzenden naar de website van de regio:
uitslagen@knzbnoord.nl
24. De organiserende vereniging dient na de wedstrijd zelf zorg te dragen voor: Het
binnen 3 dagen uploaden van de digitale uitslag naar de webkalender van de
KNZB, volgens de daarvoor geldende bepalingen en reglementen.
25. De startkaarten en een volledig ingevuld en door de scheidsrechter en het
jurysecretariaat ondertekend proces verbaal dient de organisatie 3 maanden te
bewaren.

De inschrijving dient 2 weken van tevoren (uiterlijk vrijdag 20.00u) binnen te zijn.
• NB. Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens volgend
voorbeeld:
jjjj-mm-dd=zwemvereniging-VHTV.lxf jjjj-mm-dd=zwemvereniging-VHTV.pdf In
het onderwerp van de mail graag vermelden: ‘inschrijving + datum wedstrijd + naam
vereniging’.
Overzicht VHTV wedstrijden seizoen 2019/2020
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Desgewenst in overleg met de scheidsrechter een korte pauze van 5 minuten
Estafette H
4x 50wi
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Estafette D
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Estafette Mix
4x 50wi
4x 50vr
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Datums:

12-10-2019
09-11-2019
18-01-2020
21-03-2020

Organisatie: Azuro – Delfzijl (8 banen)
Zeno – Delfzijl (8 banen)
GZVW – Winschoten (6 banen)
Bubble - Veendam (6 banen)
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