Nationale Arena Club Meet 2019
Programma & bepalingen
De Nationale Arena Club Meet is dé teamwedstrijd voor minioren van het jaar! De beste 16 ploegen
uit het hele land, geplaatst via de Regionale Club Meet, strijden met elkaar in een bijzondere
wedstrijd om de hoogste eer. Met veel estafettes, een paar individuele nummers en in een uniek
strijdtoneel, de Swim Cup Den Haag!
1.

PROGRAMMA ....................................................................................................................................................... 2

2.

BEPALINGEN NACM 2019 ............................................................................................................................. 2

2.1.
2.2.
2.3.

ORGANISATIE ............................................................................................................................................................ 2
PLAATSING ................................................................................................................................................................. 2
INSCHRIJVINGEN ....................................................................................................................................................... 3

3.

WIJZIGINGEN EN AFMELDEN ..................................................................................................................... 3

4.

CEREMONIE EN PRIJSUITREIKING .......................................................................................................... 4

4.1.
4.2.
4.3.

PUNTENTELLING: ....................................................................................................................................................... 4
PRIJZEN ...................................................................................................................................................................... 4
PROTOCOL VOOR CEREMONIE EN PRIJSUITREIKING................................................................................................ 4

5.

STARTGELD EN VERREKENING ................................................................................................................... 4

6.

OVERIGE ................................................................................................................................................................ 4

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

VOORSTARTRUIMTE ................................................................................................................................................... 4
DOPING ...................................................................................................................................................................... 4
MASSAGE ................................................................................................................................................................... 4
DEELNEMERS EN PLOEGLEIDERSKAARTEN ............................................................................................................... 5
SLOTBEPALING........................................................................................................................................................... 5

1

Nationale Arena Club Meet 2019
Programma & bepalingen
1. Programma
De Nationale Arena Club Meet worden gehouden op zondag 7 april 2019.
12.30 u.
13.00 u.
13.30 u.

Opstellen opmars (spandoeken)
Inzwemmen
Aanvang wedstrijd

Let op de uitgebreide uitleg die u van de organiserende vereniging gaat ontvangen. Deze bevat meer informatie
over de presentatie, maar ook over hoe u met uw vereniging de Swim Cup kunt bijwonen. Alle deelnemers aan
de Arena Club Meet kunnen de finales van de Swim Cup op zondagochtend gratis bezoeken. Voor het publiek
zijn combikaarten beschikbaar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1x (50-50-100)
1x (50-50-100)
50m
50m
100m
50m
1x (50-50-100)
1x (50-50-100)
50m
50m
50m
50m
50m
100m
1x (50-50-100)
1x (50-50-100)
100m
100m
6x50m

schoolslag
schoolslag
vrije slag
rugslag
vrije slag
schoolslag
rugslag
rugslag
vlinderslag
vlinderslag
rugslag
vrije slag
schoolslag
vrije slag
vlinderslag
vlinderslag
vrije slag
vrije slag
vrije slag

meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens
mixed

estafette (minioren 2-3 / 4 / 5)
estafette (minioren 3-4 / 5 / 6)
minioren 2 en 3
minioren 3 en 4
minioren 4
minioren 5
estafette (minioren 2-3 / 4 / 5)
estafette (minioren 3-4 / 5 / 6)
minioren 5
minioren 6
minioren 2 en 3
minioren 3 en 4
minioren 4
minioren 5
estafette (minioren 2-3 / 4 / 5)
estafette (minioren 3-4 / 5 / 6)
minioren 5
minioren 6
Estafette* (telt niet mee voor puntentelling)

* Jongens: minioren 3/4, minioren 5 en minioren 6. Meisjes: minioren 2/3, minioren 4 en minioren
5. Volgorde vrij.
2. Bepalingen NACM 2019
•

•
•
•

2.1.
Organisatie
De Nationale Arena Club Meet wordt op zondag 7 april 2019 gehouden in het Hofbad te Den Haag, 50m. De
organisatie is in handen van de KNZB in samenwerking met The Hague Swimming.
2.2.
Plaatsing
Verenigingsteams met zwemmers uit de leeftijdsgroepen minioren 3 t/m 6 en zwemsters uit de
leeftijdsgroepen minioren 2 t/m 5 kunnen in teamverband deelnemen aan de Provinciale Minioren Club Meet
waar zij zich kunnen plaatsen voor deze finale.
Er kunnen 16 verenigingen deelnemen aan de Nationale Arena Club Meet.
De volgende verenigingen worden uitgenodigd voor deelname:
➢
De Top 2 per regio
➢
5 tijdsnelsten op basis van de landelijke uitslag
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➢
➢

De organiserende vereniging. Wanneer deze vereniging al geplaatst is, zal de 6e tijdsnelste vereniging
worden uitgenodigd.
Op basis van deze criteria zijn de volgende ploegen geplaatst voor de Nationale Arena Club Meet 2019:
ZV Zwartsluis
ZV De Zaan
Rotterdam Swimming (SG)
De Dinkel
De Columbiaan
SGGO
De Dolfijn
ZPC Hoogeveen

•

WVZ
Hieronymus
ZPV Barracuda
Aqua-Novio ‘94
PSV
ZPC De Zeeuwse Kust
ZPC AMERSFOORT
DZ&PC

2.3.
Inschrijvingen
De verenigingsteams die in aanmerking komen voor deelname worden door de KNZB geïnformeerd over
deelname aan de Nationale Arena Club Meet.

•
•
•
•

Per vereniging kunnen er max. 25 deelnemers aan de Nationale Arena Club Meet mee doen.
De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep (jaargang) starten.
Elke deelnemer mag maximaal 3x aan de start komen (dit is inclusief de estafettes).
Bij de persoonlijke nummers mag elke vereniging 2 deelnemers inschrijven, bij de 50-50-100
estafettenummers één ploeg per vereniging, ook op de afsluitende 6 x 50 vrije slag estafette één ploeg per
vereniging.

•

Bij inschrijving dient de vereniging 1 official op te geven, via zwemofficial@knzb.nl. Van de official zijn de
naam, bevoegdheid en e-mailadres nodig. Zij krijgen uiterlijk 5 dagen van te voren bericht over het fungeren.

•
•

De inschrijving sluit dinsdag 26 maart 2019, 23:59u.
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:
2019-04-06=Zwemvereniging-NACM2019-inschr.lxf
2019-04-06=Zwemvereniging-NACM2019-inschr.pdf
➢ Uw inschrijving kan gemaild worden naar clubmeet@knzb.nl. U dient als onderwerp in de mail te vermelden
"Inschrijving NACM2019 + de naam van uw vereniging."
➢ Bij inschrijving via e-mail krijgt u een ontvangstbevestiging:
1. Automatisch (1maal) 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.

•

Voor de inschrijving van de 50-50-100 estafette is een 4x50m estafette opgenomen in de Splash bestanden. De
laatste zwemmer schrijft u dus in als 3e én 4e zwemmer.
Bij alle programmanummers dient er ingeschreven te worden met een tijd. Dit mag een geschatte of
trainingstijd zijn.

•

3. Wijzigingen en afmelden
•
De verenigingen kunnen tot uiterlijk woensdag 3 april 2019 12.00 uur de juiste indeling mailen naar
clubmeet@knzb.nl. Deze wijzigingen worden dan nog meegenomen in het programma.
•
Indien u op de wedstrijddag de indeling nog moet wijzigen kan dit schriftelijk bij het jurysecretariaat tot aanvang
van het inzwemmen. Na genoemde tijden is het niet meer mogelijk te wijzigen.
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4. Ceremonie en prijsuitreiking
4.1.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Puntentelling:

De snelste deelnemer per vereniging telt mee in de puntentelling
Er is een plaats puntentelling. Nummer 1 krijgt 16 punten; nummer 2 15; nummer 3 14; daarna door naar 13 enz.
(Afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen)
Bij geen deelname op een nummer krijgt de betreffende vereniging geen punten.
Bij diskwalificatie zal aan de desbetreffende vereniging 1 punt worden toegekend.
Programmanummer 19 (6x 50m vrije slag mix) telt niet mee in de puntentelling.
4.2.
Prijzen
Onder de deelnemende verenigingen wordt een Spandoekenwedstrijd gehouden. Het team met het meest
originele, leuke of verrassende spandoek wint een leuke prijs van Arena!

Alle deelnemers aan de Nationale Arena Club Meet ontvangen een herinnering.
De ploegen die als nummer 1, 2 en 3 eindigen, ontvangen een beker en een prijs van Arena. Per team zijn hiervoor
maximaal 25 prijzen beschikbaar.
4.3.
Protocol voor ceremonie en prijsuitreiking
Alle prijswinnaars dienen zich tijdig, op aangeven van de speaker te melden bij de verzamelplaats.
Alle prijswinnaars dienen zich in hun clubtenue met schoeisel te melden.
Het oplopen en aflopen naar het erepodium geschiedt gezamenlijk op aangeven van de organisatie.
Deelnemers die zich na de oproep door de speaker niet tijdig persoonlijk melden in de voorstartruimte en
deelnemers die niet deelnemen aan de huldigingceremonie zullen geen prijs ontvangen.
We verzoeken coaches en/of ploegleiders voorafgaand aan het evenement de sporters te informeren over dit
protocol.

5. Startgeld en verrekening
Inschrijfgeld voor de Nationale Arena Club Meet is als volgt:
Per deelnemer:
€ 5,90 (hiermee heeft de zwemmer(ster) ook toegang tot de finales van de SC)
Per ploegleider (incl startlijst): € 3,50 (hiermee heeft de ploegleider ook toegang tot de finales van de SC)
De verschuldigde bedragen (inclusief eventuele administratieve heffingen) zullen verrekend worden via de
verenigingsdepots en zijn verschuldigd bij inschrijving. Bij ziek- en afmeldingen na sluiting van de inschrijving
zijn inschrijfgelden verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.
Tickets voor toeschouwers kunnen besteld worden via de KNZB Ticketshop. Er is geen beperking op het aantal
kaarten voor toeschouwers.

6. Overige
6.1.
Voorstartruimte
Elke deelnemer dient zich uiterlijk 10 minuten voor de start te melden in de voorstartruimte en daar te
verblijven tot gelegenheid wordt gegeven naar het startplatform te gaan. Het zich niet melden in de
voorstartruimte kan uitsluiting tot gevolg hebben. De voorstart is uitsluitend bedoeld voor de deelnemers die
hier worden verwacht.
6.2.
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.
6.3.
Massage
Dit zal uitsluitend mogen worden gedaan in daartoe door de organisatie beschikbaar gestelde locaties.
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•
•

•
•

6.4.
Deelnemers en ploegleiderskaarten
Deelnemers- en ploegleiderskaarten kunnen op de wedstrijddag worden afgehaald bij de het infopunt. In de
envelop met de kaarten zullen ook de programmaboekjes worden bijgevoegd. Het aantal programmaboekjes zal
gelijk zijn aan het aantal aangevraagde ploegleiderskaarten.
Het aantal ploegleiderskaarten per vereniging is als volgt vastgesteld:
1 t/m 15 deelnemers
3 ploegleiderskaarten
16 t/m 20 deelnemers
4 ploegleiderskaarten
21 t/m 25 deelnemers
5 ploegleiderskaarten
Deelnemers- en ploegleiderskaarten zijn strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen en zal eerst
weer worden verstrekt na betaling van de prijs voor toeschouwers. Bij verlies wordt er een nieuwe kaart
verstrekt na betaling van de prijs voor toeschouwers.
Extra ploegleiderskaarten kunnen tot uiterlijk een week voor aanvang van het evenement per mail besteld
worden via clubmeet@knzb.nl. De prijs van deze extra ploegleiderskaart is gelijk aan die van een ticket voor
volwassenen incl. finale. Verrekening vindt plaats via het verenigingsdepot.
6.5.
Slotbepaling
Het KNZB bondsbestuur behoudt zich het recht van wijziging voor indien de omstandigheden dit noodzakelijk
maken.
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