BEPALINGEN NEDERLANDSE JUNIOREN
KAMPIOENSCHAPPEN 2017
(Voor zwemsters aangesloten bij Nederlandse en Belgische zwemverenigingen)
Dit is een figuren- en uitvoeringenwedstrijd, die bestaat uit een onderdeel figuren en een
onderdeel vrije uitvoeringen. Iedere deelnemer die wordt ingeschreven dient deel te
nemen aan het onderdeel figuren en indien de finale wordt behaald aan het onderdeel
uitvoeringen.
Datum: 25 maart 2017


Wijze van inschrijven:
Er dient ingeschreven te worden voor figurenwedstrijd en voor uitvoeringen.
Er kan uitsluitend online worden ingeschreven. De link naar het inschrijfformulier voor de NJK
2017 zal op de website worden gepubliceerd.
Bij inschrijving krijgt u een ontvangstbevestiging. Alleen met deze ontvangstbevestiging is uw
inschrijving definitief door de KNZB ontvangen.



Sluiting inschrijving:
de inschrijvingen dienen uiterlijk dinsdag 21 februari 2017 om 12:00 uur op het bondsbureau
ontvangen te zijn. Het inschrijfformulier dient te vermelden de volledige opgave van de twee
behaalde limieten, met datum, plaats en behaalde punten en van de vrije uitvoeringen met
vermelding van de muziekuitvoering en de samensteller van de muziek. Voor de overige
bepalingen verwijzen wij u naar het reglement.



Ongerechtigde, onvolledige of te late inschrijvingen:
Onder ongerechtigde inschrijvingen wordt verstaan:
o Limieten die niet overeenkomen met het proces-verbaal c.q. onjuist opgegeven limieten
o Limieten behaald in wedstrijden waarbij de jurysamenstelling niet voldeed aan de gestelde
eisen.
o Het inschrijven van deelnemers die niet startgerechtigd zijn.
Voor ongerechtigde inschrijvingen wordt een boete in rekening gebracht (zie
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/beleid__organisatie/contr
ibutie__tarieven/).
Onvolledige inschrijvingen en inschrijvingen die niet op tijd zijn ontvangen kunnen niet in
behandeling worden genomen. Hierover wordt niet gecorrespondeerd.



Leeftijden: geboren 1999, 2000, 2001 en 2002 (18 jaar en jonger)



Limieten: Er dienen limieten behaald te worden op junioren figuren.
Geboren in 1999 en 2000: 55.0000 punten
Geboren in 2001 en 2002: 53.0000 punten



Limiet periode: limieten dienen 2 x behaald te worden in de periode 9 april 2016 t/m
19 februari 2017. Dit dient te geschieden tijdens 2 verschillende wedstrijden en bij 2
verschillende jurypanels.
N.B. Limieten die tijdens de NJK 2016 behaald zijn kunnen worden meegeteld, mits de
bovengenoemde jaargangen (geboren in 1999, 2000 en 2001) overeenkomen.
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Afschrijvingen:
De Nederlandse Junioren Kampioenschappen Synchroonzwemmen vormen één wedstrijd,
hetgeen inhoudt dat schriftelijke afmeldingen tenminste 3 dagen voor de eerste wedstrijddag in
het bezit van het Bondsbureau moeten zijn.
Afschrijvingen die later worden gedaan zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C 14.5
worden beboet (zie tarievenlijst:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/beleid__organisatie/contr
ibutie__tarieven/ ).
Ziekmeldingen, c.q. blessure worden alleen geaccepteerd voor de volledige, c.q. verdere
wedstrijd (dat wil zeggen dat na een ziekmelding niet meer kan worden gestart op latere
programmanummers).



Plaatsingen:
Deze zijn afhankelijk van de resultaten behaald bij het onderdeel figuren. Om te bepalen welke
duetten en ploegen in de finale komen zal een gemiddeld figurenresultaat van de twee beste
zwemsters voor een duet en de beste acht zwemsters van een ploeg worden berekend. Wanneer
de finale is vastgesteld is het mogelijk een reservezwemster(s) in de finale te laten starten. Het
figurenresultaat zal worden her berekend, maar heeft geen invloed op de finale plaatsing of
loting van de finale.



Finales:
Solo's, duetten en ploegen: de nummers 1 t/m 12 van de series van de figurenwedstrijd.
Indien een Belgische deelneemster een hogere score heeft dan de nummer 12 van Nederland,
dan zal zij worden toegevoegd worden aan de finale (bovenop het aantal van 12).
Mochten er minder dan 12 Nederlandse deelneemsters zijn, dan worden de Belgische
deelneemsters toegevoegd tot een maximum van 12 finalisten. Dit geldt voor de onderdelen
solo, duet en ploeg.
Indien aan een onderdeel door Belgische zwemsters wordt deelgenomen dan worden voor dit
onderdeel aparte medailles beschikbaar gesteld.
Voorzwemmers: solo, duet en ploeg: de nummer 13 (Nederland) van de series.



Tijden uitvoeringen:
Vrije uitvoering:
Solo: 2.30 min; Duet: 3.00 min; Ploeg: 4.00 min.



Uitslag:
Het resultaat van de kampioenschappen is als in het reglement bepaald: de som van het
resultaat van de figuren (100%) en het resultaat van de uitvoering gezwommen in de finale
(100%). Hierbij is het figurenresultaat her berekend naar de zwemmers die werkelijk zwemmen.



Ceremonie en prijsuitreiking
Deelnemers die zich na de oproep door de speaker niet tijdig persoonlijk melden en deelnemen
aan de huldigingceremonie zullen geen medaille en kampioenschapsdiploma ontvangen.
Gestart wordt met een NK ceremonie, inclusief volkslied en fotomoment. Indien op een
onderdeel een Belgische deelnemer zich in de top 3 bevindt, zal vervolgens deze medaille
uitgereikt worden. Dit betreft een aparte medaille, geen NK medaille.
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Startgeld en verrekening
Voor het inschrijfgeld voor de Nederlandse kampioenschappen verwijzen wij u naar de
tarievenlijst:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/beleid__organisatie/contr
ibutie__tarieven/
Ingeschreven uitvoeringen worden berekend. De verschuldigde bedragen (incl. eventuele
boetes) zullen verrekend worden via de verenigingsdepots en zijn verschuldigd bij inschrijving.
Er vindt geen restitutie plaats.



Doping
Dopingcontroles zijn vastgelegd in het dopingreglement van de KNZB. Hierin worden de
dopingprocedures beschreven en deze zijn van toepassing op alle wedstrijdsporters die
deelnemen aan een onder verantwoordelijkheid van de KNZB en/of één of meer van haar leden
georganiseerde wedstrijd en/of lid zijn van de KNZB, dan wel van een bij de KNZB aangesloten
organisatie. Meer informatie vindt u op de website van de KNZB (www.knzb.nl).



Deelnemers- en ploegleiderkaarten
Deelnemers- en ploegleiderkaarten worden door het Bondsbureau aan de verenigingen
toegezonden. Het aantal ploegleiderkaarten per vereniging is als volgt vastgesteld:
1 t/m 3 deelnemers
1 ploegleiderkaart
4 t/m 7 deelnemers
2 ploegleiderkaarten
8 t/m 10 deelnemers
3 ploegleiderkaarten
11 t/m 15 deelnemers
4 ploegleiderkaarten
16 t/m 20 deelnemers
5 ploegleiderkaarten
21 en meer deelnemers
6 ploegleiderkaarten
Deelnemers- en ploegleiderkaarten zijn strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen en
zal eerst weer worden verstrekt na betaling van de prijs van een toegangskaart (dagkaart) voor
volwassen toeschouwers.



Toegangsprijzen
Worden op een later moment vastgesteld.



Slotbepaling
Het KNZB bondsbestuur behoudt zich het recht van wijziging voor indien de omstandigheden dit
noodzakelijk maken.
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