Bepalingen Regio West 2018-2019
Minioren – SwimKick Circuit
Minioren – Junioren Circuit
Algemeen
➢ De wedstrijden worden georganiseerd volgens de KNZB-bepalingen (datums, programma,
toelatingseisen). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de KNZB-website
(https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijd
en/).
➢ Omdat Regio West er naar streeft dat alle zwemmers en verenigingen binnen onze regio
dezelfde mogelijkheden dienen te hebben, zijn onderstaande, aanvullende bepalingen
opgesteld.
➢ Voor vragen over het Miniorencircuit kunt u het volgende mailadres gebruiken:
miniorencircuitWZ@knzbwest.nl
➢ De wedstrijden zijn uitsluitend toegankelijk voor zwemmers die ten tijde van de wedstrijd
ingeschreven staan bij een vereniging in Regio West.
➢ Alle zwemmers kunnen uitsluitend in hun eigen leeftijdscategorie starten. Er zijn geen
inschrijflimieten voor deze wedstrijden.
➢ De entree voor deze wedstrijden is gratis.
➢ De programma’s worden digitaal verspreid en zijn gratis. Er is geen programmaverkoop.
Poule indeling
Regio West heeft voor seizoen 20018-2019 een indeling gemaakt welke verenigingen samen de
swimkick-minioren-junioren wedstrijden zwemmen. De verenigingen bepalen onderling wie welke
wedstrijd organiseert, in welk zwembad de wedstrijd gehouden wordt en geven dit door aan Regio
West. Per circuit kunt u hiervoor het onderstaande schema gebruiken:
Datum
Datum
Datum
Datum

Deel
Organisatie
Min-Jun1 of
SwimKick-Min1
Min-Jun2 of
SwimKick-Min2
Min-Jun3 of
SwimKick-Min3

Zwembad

Plaats

Inzwemmen Aanvang

Verder is het van belang om te weten wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de
inschrijvingen van verenigingen uit uw poule. Daarom vragen wij u per wedstrijd aan te geven naar
wie en welk mailadres de inschrijvingen moeten; wilt u ook dat z.s.m. doorgeven aan Regio West.
Taken organiserende vereniging(en)
➢ Huren van het badwater.
➢ Regelen van een vergaderruimte voor de jury.
➢ Het wedstrijdtemplate downloaden via MeetManager en het inschrijfbestand maken.
➢ Het juiste startgeld vermelden in het inschrijfbestand. Let erop dat u in het inschrijfbestand het
startgeld per start aangeeft (en niet per deelnemer!).
➢ Uiterlijk 1 maand voor de wedstrijd het inschrijfbestand op de webkalender plaatsen.
➢ Uiterlijk 1 maand voor de wedstrijd de deelnemende verenigingen een uitnodiging en
inschrijfbestand mailen.
➢ Inkopen van medailles en deze voorzien van de volgende gegevens: datum – slag –
leeftijdsgroep – naam wedstrijd. Dit kan naar keuze via een etiket of graveren.
➢ Ontvangen en verwerken van inschrijvingen.
➢ Het maken van het wedstrijdprogramma, startkaarten en kamprechterskaarten.
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Uiterlijk woensdagavond vóór de wedstrijd via de e-mail een factuur sturen naar de
deelnemende verenigingen en naar miniorencircuitWZ@knzbwest.nl (zie toelichting bij de
paragraaf Startgeld en afmeldingen elders in dit document)
Printen/drukken van programma's voor de officials & medewerkers/hulpouders. Richtlijn: bij
een 6 banen bad heeft u 30 programma’s nodig.
Printen/drukken, snijden en sorteren van startkaarten en kamprechterskaarten.
Uiterlijk woensdag vóór de wedstrijd de definitieve startlijsten verspreiden. Vergeet u niet om
de scheidsrechter ook een definitieve startlijst te sturen?
Zorgen voor hulpouders/medewerkers tijdens de wedstrijd.
Zorgen voor koffie/thee tijdens de juryvergadering.
Zorgen voor frisdrank & klein hapje tijdens de wedstrijd voor de jury. Ploegleiders horen daar
niet bij.
Zorgen voor een computer en printer tijdens de wedstrijd en voor iemand die de computer kan
bedienen.
De uitslag van de wedstrijd op de webkalender plaatsen.
De uitslagen op zondagavond per e-mail versturen naar de verenigingen.
Het proces-verbaal (voorblad) na de wedstrijd mailen naar juryblad.zwemofficials@knzbwest.nl
De startkaarten, kamprechterskaarten, getekende uitslag, ziekmeldingen en het proces-verbaal
na de wedstrijd gedurende 3 maanden bewaren.

Inschrijvingen
➢ De inschrijving dient uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de wedstrijd per mail ontvangen te zijn
door de organiserende vereniging.
➢ Eventuele wijzigingen kunnen tot dinsdagavond voor de wedstrijd, 20.00 uur per e-mail
doorgegeven worden.
➢ Uw inschrijving bestaat uit 2 bestanden: een .lxf bestand en de deelnemerslijst zwemmers als
pdf-bestand.
Officials
➢ De volledige jury (kop én tijdwaarnemers) wordt door de Regiowerkgroep Zwem Officials (RZO)
samengesteld.
➢ De kop van de jury wordt persoonlijk benaderd door de opstellers. Hierbij wordt in principe
gebruik gemaakt van de officials van verenigingen die in de betreffende wedstrijd zwemmen.
➢ Voor de tijdwaarnemers zullen de opstellers de official-coördinatoren van de deelnemende
verenigingen benaderen. Uitgangspunt is dat het aantal officials per vereniging evenredig is aan
het aantal deelnemers.
Startgeld en afmeldingen
➢ Na dinsdagavond is startgeld verschuldigd voor iedere ingeschreven zwemmer.
➢ Het startgeld bedraagt voor 2018:
- Individuele nummers: € 1,80
- Estafettes: € 3,60
➢ Het startgeld is verschuldigd aan Regio West en wordt verrekend met de maandfactuur die een
vereniging van de KNZB ontvangt.
➢ Uiterlijk woensdagavond stuurt de organiserende vereniging via de e-mail het mdb-bestand van
de wedstrijd naar miniorencircuitWZ@knzbwest.nl. De werkgroep minioren maakt de facturen
aan en stuurt die naar de deelnemende verenigingen. De organiserende vereniging hoeft dus
géén facturen aan te maken.
➢ Er geldt geen 24-uurs regel voor afmeldingen. Alle afmeldingen na dinsdagavond kunnen tot
uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd worden doorgegeven aan de organisatie.
Deze wijzigingen worden als Afgemeld in de uitslag opgenomen. De afmeldingen kunnen via de
mail worden doorgegeven of op de wedstrijddag zelf op verenigingspapier aan de jurytafel.
Uiteraard kunnen verenigingen onderling afstemmen aan welke werkwijze zij de voorkeur
geven.

Prijzen
➢ Er zijn medailles voor zwemmers die als nummer 1-2-3 op de individuele programma’s eindigen
Er zijn geen medailles voor estafettes.
➢ Bij de SwimKick nummers dient u er rekening mee te houden dat er per programma een set
medailles voor zowel jongens als meisjes aanwezig dient te zijn.
➢ Bij de junioren nummers dient u er rekening mee te houden dat er per programma een set
medailles voor iedere leeftijdscategorie aanwezig dient te zijn zoals deze beschreven zijn in de
bepalingen van de KNZB (jongens jun.1-2 / jongens jun. 3-4 / meisjes jun. 1 / meisjes jun. 23).
Financiën
De Swimkick-Minioren-Juniorenwedstrijden worden grotendeels door Regio West betaald. De
organiserende vereniging kan de onderstaande kosten declareren waarbij uitsluitend op vertoon
van facturen/bonnen tot vergoeding wordt overgegaan.
➢
➢
➢
➢

Badhuur: wordt 100% vergoed.
Vergaderruimte jury: wordt 100% vergoed. (clubhuis organiserende vereniging valt daar niet
onder)
Aanvraagkosten KNZB worden 100% vergoed (aanvraagkosten zijn alleen voor miniorenjunioren verschuldigd).
Medailles, drukwerk/printen (hieronder vallen startkaarten, kamprechterskaarten,
programmaboekjes) en catering (koffie/thee/frisdrank/kleine versnapering t.b.v. de jury)
worden gezamenlijk vergoed tot een maximum van 175 euro per wedstrijd. De hoogte van
dit bedrag is afgestemd op wedstrijden in de zwembaden met 8 of 10 banen waar in het
algemeen iets meer kosten worden gemaakt voor catering en drukwerk/printen.

Met ingang van dit seizoen 2018-2019 zullen de declaraties rechtstreeks verwerkt worden door het
Regiobureau West (Joyce Anker). Na de wedstrijd kan uw declaratie gemaild worden naar
Regiobureau West: regiobureau@knzbwest.nl We verzoeken u per wedstrijd één declaratie in te
dienen (met de bijbehorende facturen/bonnen), het liefst binnen twee weken na de wedstrijd
maar uiterlijk twee maanden na de wedstrijd. Declaraties die niet binnen twee maanden worden
ingediend worden niet meer in behandeling genomen. Omdat de facturen voor badhuur vaak later
komen kunnen die op een later moment apart worden gedeclareerd. Op de website staat het
declaratieformulier miniorenwedstrijden (https://www.knzbwest.nl/wedstrijdzwemmen/rwzc/wzdeclaratie). Declaraties kunnen uitsluitend met dit formulier ingediend worden.
Mocht u tijdens het seizoen tegen onverwachte zaken aanlopen (grote inschrijving – te lange
wedstrijdduur etc.), neem u dan contact op met de werkgroep minioren via
miniorencircuitWZ@knzbwest.nl
* Regio West behoudt zich het recht van wijziging voor als de omstandigheden dit noodzakelijk
maken.

