Regio Junioren-Jeugd-Senioren
Circuit 2017-2018
Bepalingen
Algemeen
• Aan de Junioren en Jeugdwedstrijden nemen jongens junioren 1 t/m 4, jeugd 1 t/m 2 en senioren, meisjes
junioren 1 t/m 3, jeugd 1 t/m 2 en senioren deel. Ook gehandicapte zwemmers kunnen deelnemen aan
deze wedstrijden.
•

De gehandicapte zwemmers 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,
inclusief finales.

•

Omdat wij een eigen alternatief programma gaan zwemmen, hebben wij niets aan de bestanden van de
KNZB. De Regio Zwemcommissie levert de bestanden per mail aan de organiserende verengingen.
De indeling wordt gemaakt door de Regio Zwemcommissie. Deze zal z.s.m. worden gepubliceerd op de
regio site.

•

Data
Het circuit bestaat uit 4 wedstrijdrondes:
-

14/15 oktober 2017

-

4/5 november 2017

-

20/21 januari 2018

-

24/25 maart 2018

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
•

Met betrekking tot de officials is in het verleden de afspraak gemaakt om minimaal 2 officials te leveren
per vereniging. Dit is ongeacht het aantal deelnemers voor de desbetreffende vereniging..

•

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.
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•

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

•

De organiserende vereniging maakt in de webkalender bekend naar welk adres de inschrijvingen voor de
verschillende Junioren & Jeugdwedstrijden gestuurd dienen te worden.

•

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

Series & finales
•

De wedstrijd maakt gebruik van het series en finales concept. De voorrondes worden qua indeling op tijd
ingedeeld. Van elke finale, gesplitst naar leeftijdsgroepen, wordt één serie verzwommen.

•

Op basis van tijd, ongeacht classificatie, plaatsen zwemmers zich voor de betreffende finales. Hierdoor
hebben gehandicapte zwemmers en valide zwemmers evenveel kans op plaatsing.

•

Tot uiterlijk 15 minuten na bekendmaking van de serie-uitslag kunnen afmeldingen voor de finale van het
betreffende nummer worden ingediend. De uiterlijke afmeldtijd wordt via de speaker bekend gemaakt.

•
•

Nadat alle afmeldingen van een nummer zijn verwerkt, wordt de finale-indeling bekend gemaakt.
Er worden altijd series én finales gezwommen, ook indien er minder zwemmers zijn dan dat er
finaleplaatsen zijn.

•

De KNZB adviseert de organiserende verenigingen om een aantrekkelijk finaleprogramma neer te zetten.
Denk hierbij aan muzikale ondersteuning, extra aandacht van de speaker en eventueel apart opkomen van
de finalisten.

Prijzen
•

De organiserende partij stelt medailles beschikbaar per programmanummer.

Regio Junioren-Jeugd-Senioren
Circuit 2017-2018
Bepalingen

Programma
Het programma is een vastgesteld programma. Er mogen geen nummers worden toegevoegd en de volgorde is ook
vaststaand.

Deel 1 Regio Noord

Deel 2 Regio Noord

50 m schoolslag jongens

50 m schoolslag meisjes

100 m vrije slag meisjes

100 m vrije slag jongens

50 m vrije slag jongens

50 m vrije slag meisjes

50 m rugslag meisjes

50 m rugslag jongens

100 m rugslag jongens

100 m rugslag meisjes

100 m schoolslag meisjes

100 m schoolslag jongens

50 m vlinderslag meisjes

50 m vlinderslag jongens

PAUZE

PAUZE

400 m vrije slag jongens

400 m vrije slag meisjes

10 200 m rugslag meisjes

10 200 m rugslag jongens

11 200 m wisselslag jongens

11 200 m wisselslag meisjes

12 200 m wisselslag meisjes

12 200 m wisselslag jongens

PAUZE

PAUZE

50 m schoolslag jongens finale

50 m schoolslag meisjes finale

100 m vrije slag meisjes Finale

100 m vrije slag jongens Finale

50 m vrije slag jongens Finale

50 m vrije slag meisjes Finale

50 m rugslag meisjes Finale

50 m rugslag jongens Finale
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Deel 3 Regio Noord

Deel 4 Regio Noord

100 m vlinderslag jongens

100 m vlinderslag meisje

50 m vlinderslag meisjes

50 m vlinderslag jongens

100 m school jongens

100 m schoolslag meisjes

100 m rugslag meisjes

100 rugslag jongens

50 m vrije slag jongens

50 m vrije slag meisjes

50 m rugslag meisjes

50 m rugslag jongens

PAUZE

PAUZE

200 m vlinderslag jongens

200 m vlinderslag meisjes

400 m wisselslag meisjes

400 m wisselslag jongens

200 m schoolslag jongens

200 m schoolslag meisjes

10 200 m vrije slag meisjes

10 200 m vrije slag jongens

PAUZE

PAUZE

100 m vlinderslag jongens Finale

100 m vlinderslag meisjes Finale

50 m vlinderslag meisjes finale

50 m vlinderslag jongens finale

100 m school jongens finale

100 m schoolslag meisjes finale

100 m rugslag meisjes finale

100 m rugslag jongens finale

