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1. Inleiding
Op 11 en 12 augustus zal de wereldtop zwemmen in Eindhoven tijdens de WorldCup. Het belooft een geweldige
wedstrijd te worden. Momenteel wordt de verlichtingsinstallatie van het bad vervangen zodat een
indrukwekkend visueel spektakel mogelijk wordt.
Toernooidirecteur Pieter van den Hoogenband heeft het vaste voornemen om zwemmen op een innovatieve en
publieksaantrekkelijke wijze te presenteren. Omdat deze wedstrijd snel na het WK Boedapest plaatsvindt zijn
de verwachtingen qua deelname van de mondiale top groot. Ook vrijwel de gehele Nederlandse top zal in
Eindhoven aan de start verschijnen.
Het organiserende land heeft het recht om de wedstrijden ook open te stellen voor een gelimiteerd aantal
clubzwemmers. Zwemmers en zwemsters vanaf ongeveer 16 jaar en in het bezit van een inschrijftijd op Dniveau op 25-m baan komen in aanmerking. Wij nodigen clubzwemmers van harte uit om deel te nemen en
zodoende gebruik te maken van de unieke kans om te midden van de wereldtop aan deze unieke wedstrijd deel
te nemen.
Bij een te groot aantal inschrijvingen zal de KNZB op basis van niveau een selectie toepassen.
In dit pakket zit ook informatie over beperkte deelnamemogelijkheden voor clubzwemmers voor World Cup
wedstrijden in het buitenland.
Ik spreek de hoop uit dat met een brede Nederlandse deelname de World Cup Eindhoven op 11 en 12 augustus
een groot succes gaat worden.
André Cats
Technisch Directeur KNZB

2. Algemeen
De FINA Airweave World Cup Zwemmen gepresenteerd door Eiffel in Eindhoven, en het FINA Airweave World
Cup circuit worden georganiseerd onder de regels van FINA. Deze uitnodiging moet worden beschouwd als een
aanvulling op de bepalingen zoals deze door FINA zijn geformuleerd en moet in samenhang met de regels van
FINA worden gelezen. Om overnamefouten te voorkomen wordt op de meeste plekken volstaan met verwijzing
naar het FINA bulletin “SWC 2017 General Info – FINAL”. Eventuele wijzigingen in dat document worden
gepubliceerd op www.fina.org
Voor de wedstrijden buiten Nederland is per toernooi een info bulletin beschikbaar op www.fina.org

3. Programma
Zie General Info. Er zijn alleen in Eindhoven aan het begin van elke finalesessie 2 nummers geprogrammeerd
specifiek voor parazwemmers, te weten de 100 meter rugslag en 100 meter vrije slag. De parazwemmers doen
mee aan de reguliere series.
Parazwemmers die voldoen aan de deelname eisen voor valide zwemmers mogen vanzelfsprekend aan alle
afstanden meedoen.

4. Limiettijden
Deelname is open voor meisjes / dames geboren in 2002 of eerder en jongens / heren geboren in 2001 of
eerder.
Voor deelname IN EINDHOVEN geldt dat op 1 van de ingeschreven afstanden tenminste D-niveau in de eigen
leeftijd moet zijn behaald. Bij meer dan 200 ‘club-deelnemers’ worden de zwemmers met de hoogste FINA
punten (gebaseerd op 25 meter baan) op hun beste afstand geaccepteerd.
Limieten kunnen alleen op een 25 meter baan worden behaald, periode zie General Info
Inschrijving voor de gemengde estafettes wordt aangemoedigd. Als richttijd voor inschrijving geldt:
4 x 50 meter wisselslag
2:00.00
4 x 50 meter vrije slag
1:45.00

De limieten voor de paralympische zwemmers zijn de NK limieten niveau in de IMOAZ tabel.
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Voor deelname BUITEN NEDERLAND geldt dat op 1 van de ingeschreven afstanden tenminste C-niveau in de
eigen leeftijd moet zijn behaald. Buiten Nederland kunnen geen club estafettes starten. U kunt bij
inschrijvingen uw wens kenbaar maken om als KNZB-team estafette te zwemmen. Zie verder de General Info

5. Bepalingen World Cup Zwemmen


















3.1
Behalen van limiettijden
Zie General Info
3.2
Inschrijvingen
EINDHOVEN
De inschrijving voor Eindhoven sluit op maandag 3 juli 2017, 23:59u.
De snelste 200 gerechtigd ingeschreven deelnemers welke binnen de gestelde periode op 1 van de
ingeschreven afstanden de limiet hebben gezwommen worden geplaatst.

Bij inschrijving via e-mail krijgt u tweemaal een ontvangstbevestiging:
1. Automatisch als bevestiging dat de e-mail is aangekomen

2. Persoonlijk van de organisatie of de inschrijving correct is verlopen. Alleen met deze tweede
ontvangstbevestiging is uw inschrijving definitief door de organisatie ontvangen en geaccepteerd.
U kunt uw inschrijving verrichten via e-mail:

U dient het SPLASH/Lenex-gegevens bestand, alsmede de deelnemerslijst zwemmers als pdf-bestand in
te sturen. Uw inschrijving maakt u compleet met contactgegevens via Splash Team Manager, waarvoor
een aparte handleiding (inschrijving NK met TM) op de KNZB website beschikbaar is. Het aantal
ploegleiderskaarten vermeldt u in de inschrijvingsmail aan het bondsbureau.
 NB. Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het volgende voorbeeld:
2017-08-11=Zwemvereniging-worldcup2017-inschr.lxf
2017-08-11=Zwemvereniging-worldcup2017-inschr.pdf
 Als onderwerp van uw mail vermeldt u Inschrijving Worldcup2017 + de naam van uw vereniging
 Alle bestanden kunnen gemaild worden naar nkinschrijvingen@knzb.nl.
De inschrijftijden dienen altijd de snelst gezwommen tijd uit de limietperiode te zijn. Ter controle dient bij alle
inschrijftijden de datum en plaats van de wedstrijd vermeld te worden.
Alle inschrijftijden dienen op een voor de KNZB controleerbare wedstrijd te zijn gezwommen.
Bij inschrijving van een paralympische zwemmer dienen in het lxf-uitnodigingbestand de handicapcode en
dispensaties meegestuurd te worden. Deze kunnen in uw TM worden ingevoerd bij de ledengegevens.
WERELDWIJD
Inschrijfprocedure als hierboven met uitzondering van:

Inschrijvingen dienen te worden verzonden aan topsport@knzb.nl t.a.v. Tinka Verhaar.

Inschrijvingen moeten uiterlijk 17 dagen voor de eerste wedstrijddag van het betreffende cluster
ontvangen zijn. 10 dagen conform FINA bepalingen, 7 dagen extra om zorgvuldige afwikkeling door de
KNZB mogelijk te maken.

Dat betekent voor cluster Europa 22 juli min 7 dagen = 15 juli

Voor cluster Midden-Oosten & Hong-Kong 11 september min 7 dagen = 4 september

Voor cluster Azie 31 oktober min 7 dagen = 24 oktober
3.3
Ongerechtige, onvolledige of te late inschrijving
Onder ongerechtige inschrijving wordt verstaan:
 inschrijvingen met tijden gezwommen op wedstrijden waarbij niet aan de reglementen van de KNZB is
voldaan.
 tijden die niet overeenkomen met de snelste tijd op het betreffende nummer in de limietperiode.
 tijden uit een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast programmanummer dat niet op de
wedstrijdaanvraag voorkwam.
 tijden boven de limiet .
Voor ongerechtige inschrijvingen wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie tarievenlijst).
Voor onvolledige of onjuiste inschrijvingen, die niet voor sluiting van de inschrijftermijn zijn gecorrigeerd, en
voor inschrijvingen die na sluiting van de inschrijftermijn worden ontvangen wordt een administratieve heffing
in rekening gebracht (zie tarievenlijst).

01-06-2017
3

Uitnodiging tot deelname World Cup Eindhoven 2017
Uitnodiging tot deelname World Cup Circuit 2017

Na publicatie van de inschrijflijsten is inschrijven of wijzigen niet meer mogelijk.

4





Series; indeling, afmelden
Zie General Info
De World Cup zwemmen vormt één wedstrijd, hetgeen inhoudt dat schriftelijke afmeldingen tenminste 24 uur
voor de eerste wedstrijddag in het bezit van het Bondsbureau (nkinschrijvingen@knzb.nl) moeten zijn.
Afmeldingen die later worden gedaan zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C 14.5 worden
gesanctioneerd (zie tarievenlijst).
Niet gestart (NG) wordt per start gesanctioneerd.

5


Finales; indeling, afmelden en reserveregeling
Zie General Info

6


Paralympische zwemmers
De limieten voor de parazwemmers zijn de NK limieten niveau D in de IMOAZ tabel. Deze gelden alleen voor
100 meter rugslag en 100 meter vrije slag



Parazwemmers dienen internationaal geclassificeerd te zijn om deel te nemen aan deze World Cup of nemen deel
op uitnodiging van de KNZB. In dit laatste geval zullen dit sporters zijn die wel in een classificatietraject zitten, maar
nog niet de daadwerkelijke internationale ‘keuring’ hebben gehad.



Finales paralympische nummers zijn voor de acht beste zwemmers/zwemsters op basis van IPC punten, waarbij
de baanindeling geschiedt op volgorde van tijd.

7

Prijzen
Zie General Info

8

Toernooiprijzen
Zie General Info

9

Ceremonie en prijsuitreiking
Zie General Info



10 Startgeld en verrekening
Inschrijfgeld voor de World Cup zwemmen 2017 EINDHOVEN is als volgt:
Individuele start:
€ 10,00
Estafette start:
€ 10,00
Startlijsten per dag:
incl
De verschuldigde bedragen (inclusief eventuele administratieve heffingen) worden verrekend via de
verenigingsdepots en zijn verschuldigd bij inschrijving. Er vindt geen restitutie plaats.
Starts in finales zijn gratis.
Voor de World Cups in het buitenland geldt geen startgeld. Voor alle duidelijkheid: alle reis- en verblijfkosten
zijn voor eigen rekening, zowel in Nederland als bij de World Cups in het buitenland.

11 Overige
11.1
Teamleadermeeting
Per club is een vertegenwoordiger verplicht de teamleader meeting bij te wonen, zie General Info
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11.2
Massage
Dit zal uitsluitend mogen worden gedaan in daartoe door de organisatie beschikbaar gestelde locaties.
EINDHOVEN: Per club is maximaal 1 masseur / fysiotherapeut toegestaan.






11.3
Deelnemers en ploegleiderskaarten
Zie General Info.
Het aantal ploegleiderskaarten per Nederlandse vereniging is als volgt vastgesteld:
1 t/m 8 deelnemers
1 ploegleiderskaart
9 t/m 16 deelnemers
2 ploegleiderskaarten
17 t/m 24 deelnemers
3 ploegleiderskaarten
25 en meer deelnemers
4 ploegleiderskaarten
Deelnemers- en ploegleiderskaarten zijn strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen en zal eerst
weer worden verstrekt na betaling van de passe-partout prijs voor toeschouwers
Verenigingen met 1 t/m 5 parazwemmers kunnen 1 extra (gratis) ploegleiderskaart aanvragen, bij meer dan 5
parazwemmers kunnen 2 extra (gratis) ploegleiderskaarten worden aangevraagd. Dit dient bij de inschrijving
apart aangegeven te worden.
11.4
Toegangsprijzen
Zie www.worldcupeindhoven.com. De kaartverkoop is geopend.
Datum:
Online:

Vrijdag 11 augustus – Ochtendsessie
€ 7,50

Vrijdag 11 augustus – Avondsessie
€ 15,00

Zaterdag 12 augustus – Ochtendsessie
€ 7,50

Zaterdag 12 augustus – Avondsessie
€ 15,00

Passe partout
€ 35,00



Deur:
€ 10,00
€ 17,50
€ 10,00
€ 17,50
€ 37,50

Jeugd t/m 15 jaar
50% korting
Jeugd t/m 4 jaar
Gratis
*Online servicekosten €1,50 per ticket

11.5



Slotbepalingen
Zie General Info
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers toe te laten en/of de bepalingen van de
wedstrijd aan te passen als de omstandigheden daarom vragen.

11.6


Toernooihotel
Hotel Eindhoven (www.hoteleindhoven.nl) heeft voor de deelnemers aan de World Cup weer een
uitstekende verzorging in voorbereiding. Let op: de hotelprijzen zijn hoger dan gebruikelijk om de
kosten van het evenement mede te kunnen dekken.
Het hotel is op loopafstand, is gewend aan het verzorgen van grote aantallen sporters, houdt met de
buffet tijden rekening met het wedstrijdprogramma. Boekingen uitsluitend via bijgaand hotelformulier.



12 Contact
 Hotel, algemeen: wcseindhoven@tigsports.nl
 Nederland / KNZB specifiek over Eindhoven: events@knzb.nl



Wereldwijd: topsport@knzb.nl t.a.v. Tinka Verhaar
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