KNZB Zwemcompetitie 2018-2019
Finale Hoofdklasse

Op zaterdag 20 april 2019 zal de finaleronde van de Hoofdklasse worden gezwommen.
Tijdens deze dag zal ook de Finaleronde van de Para-zwemcompetitie worden gehouden.
Datum
Locatie
Organisatie
Baanlengte
Tijdmeting

zaterdag 20 april 2019
Zwembad Sloterparkbad, Amsterdam
KNZB i.s.m. De Dolfijn
25 meterbaan
Automatische tijdmeetapparatuur

Tijdsplanning
Inzwemmen / juryvergadering
Aanvang wedstrijd
Korte pauze (na prog. 16)
Einde wedstrijd
Huldiging

13.00
14.00
15.15
16.30
16.45

u.
u.
u.
u.
u.
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Deelname
Deelnemende teams Finaleronde
De nummers 1 t/m 8 van de Hoofdklasse, na vier rondes, zijn geplaatst voor de
finaleronde. Na de vierde ronde, 23 en 24 maart 2019, zullen spoedig de geplaatste
ploegen bekend worden gemaakt.

Finaleronde Para-zwemcompetitie
Bij de Finaleronde op zaterdagmiddag wordt ook de finale van de Para-zwemcompetitie
gezwommen. Ook hiervoor worden de sporters z.s.m. na het sluiten van de vierde
periode (t/m 7 april 2019) bekend gemaakt.
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Bepalingen Finaleronde
Puntentelling
Voor de Finaleronde van de zwemcompetitie zwemmen de bovenste 8 clubs uit de
Hoofdklasse mee. In de finale wordt er een klassement opgemaakt waarbij een
seconden puntentelling van toepassing is. De totaalscore bepaalt wie er kampioen
van Nederland wordt.
T.o.v. eerdere seizoenen worden er dus geen punten meegenomen uit de vier
competitiewedstrijden. De geplaatste ploegen starten de finale op deze manier op
een gelijkwaardige manier.
Deelnemers
• Voor de Finaleronde gelden dezelfde bepalingen als voor de reguliere competitie,
dat wil zeggen dat men in meerdere leeftijdscategorieën mag uitkomen, maar
slechts in één categorie voor de punten meetelt.
•

Verder is bepaald dat er maximaal 3 zwemmers per vereniging per onderdeel per
categorie (indien van toepassing bij een betreffend programmanummer)
ingeschreven mogen worden. Per estafette-programmanummer kan er slechts
met 1 team worden ingeschreven.

Officials
• Deelnemende verenigingen aan de Finaleronde dienen 2 officials voor deze
wedstrijd op te geven. Bij inschrijving dienen naam, woonplaats, bevoegdheid en
e-mailadres van deze officials opgegeven te worden. Officials worden bericht
indien inzet noodzakelijk is.
•

Voor deze juryleden is het mogelijk om voor één auto per vereniging een
reiskostenvergoeding te declareren.

Inschrijven
• U dient het SPLASH/Lenex-gegevens bestand in te sturen. Tevens dient u de
deelnemerslijst zwemmers (op volgorde van naam) en deelnemerslijst programma
(op volgorde programmanummer) als pdf-bestand mee te sturen. In alle
bestanden dient de verenigingsnaam te staan.
•

De bestanden dienen uiterlijk dinsdag 9 april 23.59u ontvangen te zijn via:
nkinschrijvingen@knzb.nl Afmelden/wijzigingen tot uiterlijk woensdag 17 april,
12.00 uur alleen per email via nkinschrijvingen@knzb.nl.
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Bepalingen Finaleronde Para-zwemcompetitie
Plaatsing
• De top-8 van de eindklassering van de nationale Para-zwemcompetitie, per
categorie, plaatst zich voor de Finaleronde. Hierbij is de som van het aantal
punten verdiend over de vier ronden de beginstand die de zwemmers meenemen
naar de Finaleronde. De finaleronde is alleen toegankelijk wanneer een zwemmer
aan 3 van de 4 de periodes heeft deelgenomen.
Reserves
• Zwemmers die als reserve zijn opgenomen in de plaatsingslijsten, worden
verzocht zich ook in te schrijven voor deze wedstrijden. Definitieve plaatsing
wordt op 18 april gecommuniceerd.
Puntentelling
• De beste 2 scores uit de Finaleronde worden bij deze beginstand opgeteld en
vormen samen de eindstand.
Klassementen
• Er worden gedurende de zwemcompetitie en de Finaleronde de volgende
klassementen bijgehouden:
o Heren senioren
o Dames senioren
o Jongens junioren en jeugd
o Meisjes junioren en jeugd
Eventuele miniorenzwemmers worden in de klassementen van de junioren/jeugd
meegenomen.
Prijzen
• De nummers 1 t/m 3 van de Finaleronde van bovengenoemde 4 klassementen
ontvangen een medaille. Voor junioren-jeugd dames, heren en senioren dames en
heren zijn aparte prijzen beschikbaar.
•

Para-zwemmers die bij deze Finaleronde in actie komen maar niet hebben
deelgenomen aan de reguliere competitierondes, komen niet in aanmerking voor
de prijzen.

Inschrijven
• U dient het SPLASH/Lenex-gegevens bestand in te sturen. Tevens dient u de
deelnemerslijst zwemmers (op volgorde van naam) en deelnemerslijst programma
(op volgorde programmanummer) als pdf-bestand mee te sturen. In alle
bestanden dient de verenigingsnaam te staan.
•

De bestanden dienen uiterlijk dinsdag 9 april om 23.59u. ontvangen te zijn via:
nkinschrijvingen@knzb.nl Afmelden/wijzigingen tot uiterlijk woensdag 17 april,
12.00 uur alleen per email via nkinschrijvingen@knzb.nl.
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Programma Finaleronde Hoofdklasse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

4x50 wisselslag est.
4x100 vrije slag est.
100m vlinderslag
100m schoolslag
100m vrije slag
100m vrije slag
100m rugslag
100m vlinderslag
100m vrije slag
100m schoolslag
200m wisselslag
200m vrije slag
50m rugslag
50m rugslag
100m schoolslag
100m vrije slag
4x100m wisselslag est.
100m schoolslag
100m vrije slag
4x100m wisselslag est.
4x100m vrije slag est.
50m schoolslag
50m schoolslag
100m vlinderslag
100m rugslag
100m rugslag
100m vlinderslag
10x50m vrije slag est.

mixed
mixed
heren
dames
heren
dames
jongens
dames
jongens
meisjes
heren
dames
heren
dames
jongens
meisjes
mixed
jongens
dames
heren
dames
heren
dames
jongens
meisjes
jongens
meisjes
mixed

j jun2 el. / m jun3 el.*
j jeu2 el. / d sen2 el.*
senioren open
senioren open
senioren open
senioren open
jeugd 2 el.
senioren 2 el.
junioren 4 el.
jeugd 2 el.
senioren open
senioren open
senioren open
senioren open
junioren 2 el.
junioren 3 el.
j jun4 el. / m jeu2 el.*
jeugd 2 el.
senioren 2 el.
senioren open
senioren open
senioren open
senioren open
junioren 4 el.
jeugd 2 el.
junioren 2 el.
junioren 3 el.
van oud naar jong*

vervangende tijd (J-tijden)
2.26.21
4.28.14
1.10.06
1.26.58
Paralympisch
Paralympisch
1.08.76
1.19.37
1.04.49
1.30.03
2.33.06
2.39.43
Paralympisch
Paralympisch
1.26.54
1.14.48
5.05.85
1.18.80
1.10.67
4.36.31
4.40.56
Paralympisch
Paralympisch

T.a.v. de estafettes:
prog. 1+17 volgorde vrij
prog. 2. te zwemmen als "j-m-j-m"
prog. 28. te zwemmen van oud naar jong, afwisselend dames / heren:
D sen, H sen, D, sen, H sen, D sen 2 el., J jeu2 el., M jeu2 el., J jun4 el., M jun3 el., J jun2 el.

1.12.95
1.18.64
1.14.24
1.24.12
5.13.27

