Bepalingen NK 5000m 2017

Algemeen



De Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter zijn voor jongens junioren 3 en ouder en
meisjes jeugd 1 en ouder.
Er kunnen maximaal 20 zwemmers en 20 zwemsters deelnemen aan het NK 5000m.

Organisatie en accommodatie




De Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter worden in samenwerking met PSV
georganiseerd in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion te Eindhoven. De NK 5000m wordt
tegelijkertijd met de NJJK lange baan georganiseerd.
Bij de Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter wordt de 1 start regel gehanteerd.
Bij de Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter wordt er vanuit het water gestart.
De deelnemers dienen zelf voor een official en een keerpuntbordendraaier te zorgen. Deze official en
keerpuntbordendraaier fungeren in dezelfde serie als de deelnemer, maar worden ingedeeld door de
scheidsrechter.

Datum



Zaterdag 17 juni 2017 (dames) en zondag 18 juni 2017 (heren).
Beide dagen start de 5000 meter om ca.13.30 uur.

Serie-indeling 5000 m.


De series worden gezwommen met twee zwemmers per baan.

Startgeld en verrekening



Het inschrijfgeld voor de Nederlandse Kampioenschappen bedraagt € 7,85 per start.
De verschuldigde bedragen (inclusief eventuele administratieve heffingen) zullen verrekend worden via
de verenigingsdepots en zijn verschuldigd bij inschrijving. Er vindt geen restitutie plaats.

Inschrijvingen






Alle zwemmers met een 2000 meter tijd gezwommen tussen 1 april 2016 tot en met 28 mei 2017 zijn
gerechtigd om in te schrijven. Inschrijving geschiedt met de 2000 meter tijd gezwommen in
bovengenoemde periode.
De inschrijving sluit dinsdag 30 mei 2016 23.59u.
Er kan zowel ingeschreven worden met een tijd behaald op een 50 meterbaan als met een tijd behaald
op een 25 meterbaan. De ingeschreven tijd dient wel te allen tijde de snelste tijd van de betreffende
baansoort te zijn. Ter controle dient bij alle inschrijftijden de datum en plaats van de wedstrijd vermeld te
worden.
De 18 tijdsnelste meisjes/dames (meisjes jeugd 1 en ouder) en de 18 tijdsnelste jongens/heren (jongens
junioren 3 en ouder) worden geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 5000 meter.
De overige twee plaatsen bij zowel de meisjes/dames als jongens/heren zullen door de KNZB worden
toegewezen.
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U kunt uw inschrijving verrichten via e-mail:
 U dient het SPLASH/Lenex-gegevens bestand, alsmede de deelnemerslijst zwemmers als pdfbestand in te sturen. Uw inschrijving maakt u compleet met contactgegevens via Splash Team
Manager, waarvoor een aparte handleiding op de KNZB website beschikbaar is. Het aantal
ploegleiderskaarten en de gegevens van de official en bordendraaier vermeldt u in de
inschrijvingsmail aan nkinschrijvingen@knzb.nl.
 NB. Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het volgende voorbeeld:
jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-NKlangeafstanden-inschr.lxf
jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-NKlangeafstanden-inschr.pdf
 Per deelnemer aan de 5000m dient de vereniging 1 official en 1 bordendraaier te verzorgen.
Zonder de aanwezigheid van een official en bordendrager wordt de inschrijving niet
geaccepteerd. Bij inschrijving dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd: namen,
bevoegdheden, woonplaatsen en e-mailadressen. Voor de bordendraaier is een bevoegdheid niet
verplicht.
 Alle bestanden kunnen gemaild worden naar nkinschrijvingen@knzb.nl. U dient als onderwerp in de
mail te vermelden "Inschrijving NK Lange afstanden + de naam van uw vereniging’’.
Bij inschrijving via e-mail krijgt u een ontvangstbevestiging; alleen met deze ontvangstbevestiging is
uw inschrijving definitief door de KNZB ontvangen.

Ongerechtigde, onvolledige of te late inschrijving





Onder ongerechtigde inschrijvingen worden verstaan:
 tijden die niet volledig overeenkomen met de tijden in het proces-verbaal.
 tijden gezwommen op wedstrijden waarvan geen proces-verbaal bij de KNZB is ontvangen.
 tijden gezwommen in wedstrijden waarbij de jurysamenstelling niet voldeed aan het gestelde in
artikel D 11.
 tijden uit een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast programmanummer dat niet op de
wedstrijdaanvraag voorkwam of bij ongerechtigd uitkomen.
Voor ongerechtigde inschrijvingen wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie
tarievenlijst).
Voor onvolledige of onjuiste inschrijvingen, die niet voor sluiting van de inschrijftermijn zijn gecorrigeerd
wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie tarievenlijst).

Bekendmaking startlijst



De inschrijflijsten worden op vrijdag 2 juni gepubliceerd op de website;
Uiterlijk dinsdag 13 juni 2017 zal de definitieve startlijst worden gepubliceerd op de website:
http://www.knzb.nl/wedstrijdsport/zwemmen/kampioenschappen/nationale_kampioenschappen_5000m_
njk_800_1500m

Uitsluittijden



5000 meter dames: de race wordt na 1u15.00 beëindigd.
5000 meter heren: de race wordt na 1u10.00 beëindigd.

Ceremonie en prijsuitreiking


De snelste drie heren en dames all-in ontvangen een medaille. Tevens ontvangen de drie snelste
deelnemers en deelneemsters jeugd 2 en jonger een medaille.

PROTOCOL voor ceremonie en prijsuitreiking:
 Alle prijsw innaars dienen zich tijdig, op aangeven van de speaker te melden bij de verzamelplaats.
 Alle prijsw innaars dienen zich in hun clubtenue met schoeisel te melden.
 Het oplopen en aflopen naar het erepodium geschiedt gezamenlijk op aangeven van de organisatie.
 We verzoeken coaches en/of ploegleiders voorafgaand aan het evenement de sporters te
informeren over dit protocol
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Voorstartruimte


Elke deelnemer dient zich uiterlijk 10 minuten voor de start te melden in de voorstartruimte en daar te
blijven tot gelegenheid wordt gegeven naar het startplatform te gaan. Het zich niet melden in de
voorstartruimte kan uitsluiting tot gevolg hebben.

Doping


Dopingcontroles zijn vastgelegd in het dopingreglement van de KNZB. Hierin worden de
dopingprocedures beschreven. 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).

Massage


Dit zal uitsluitend mogen worden gedaan in daartoe door de organisatie beschikbaar gestelde locaties.

Deelnemers- en ploegleiderskaarten







Deelnemers- en ploegleiderskaarten kunnen op de wedstrijddag worden afgehaald bij de ingang van het
zwembad. In de envelop met de kaarten zullen ook de programmaboekjes en startlijsten worden
bijgevoegd. Het aantal programmaboekjes en startlijsten zal gelijk zijn aan het aantal aangevraagde
ploegleiderskaarten.
Verrekening van deze programmaboekjes en startlijsten vindt plaats via het verenigingsdepot (€ 3,- per
ploegleider).
Het aantal ploegleiderskaarten per vereniging is als volgt vastgesteld:
1 t/m 3 deelnemers
1 ploegleiderskaart
4 t/m 7 deelnemers
2 ploegleiderskaarten
Deelnemers- en ploegleiderskaarten zijn strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen en zal
eerst weer worden verstrekt na betaling van de entreeprijs voor toeschouwers.
Extra ploegleiderskaarten kunnen tot uiterlijk een week voor aanvang van het evenement per mail
besteld worden via nkinschrijvingen@knzb.nl. De prijs van deze extra kaart is gelijk aan die van een
toegangskaart voor volwassenen. Verrekening vindt plaats via het verenigingsdepot.

Toegangsprijzen


Wordt op een later tijdstip gepubliceerd.

Slotbepaling


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

