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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij nodigen wij u uit om met uw springers deel te nemen aan de N(J)K
kwalificatiewedstrijd die gehouden wordt op zaterdag 18 mei en zondag 19 mei
2019, in het Sloterparkbad te Amsterdam.
Deze kwalificatiewedstrijd leidt uiteindelijk naar de finales van de NJK
(leeftijdsgroepen) en de NK AL op 8 en 9 juni 2019 in Amersfoort.
Wijzigingen ten opzichte van seizoen 2018-2019
Zoals begin van het seizoen aangekondigd zijn er een aantal zaken gewijzigd aan
de kwalificatiewedstrijd en finaleweekend van de N(J)K. Hieronder nogmaals de
belangrijkste wijzigingen op een rijtje:
➢ Alleen de beste 6 springers per onderdeel gaan naar het finale weekend van de
Nederlandse (Jeugd) Kampioenschappen
➢ Voor de synchroononderdelen moet ook kwalificatie afgedwongen worden
tijdens het kwalificatieweekend. Je hoeft dus niet deel te nemen aan individuele
onderdelen om deel te nemen aan de kwalificatiewedstrijd voor de
synchroononderdelen
➢ Voor alle leeftijdscategorieën gelden de volgende onderdelen waarvoor
kwalificatie kan worden afgedwongen: 1 meter, 3 meter, Toren, Synchroon 3
meter, Mix synchroon 3 meter
(de onderdelen Synchroon Toren en Mix synchroon toren worden alleen
gesprongen in de categorie alle leeftijden (jaargangen 12 jaar en ouder)
➢ Tijdens het kwalificatieweekend en het finale weekend wordt het volledige
sprongprogramma gesprongen (gelimiteerd plus ongelimiteerd)
➢ Schoonspringers kunnen zowel aan de breedtesportcompetitie als aan het
kwalificatieweekend deelnemen.
Alle bepalingen voor de kwalificatiewedstrijd en de N(J)K zijn terug te vinden in de
Almanak Hoofdstuk 3 (bijgewerkt juli 2018). De Almanak is te vinden op de KNZB
website https://www.knzb.nl
Inschrijvingen
Inschrijvingen dienen uiterlijk 30 april 23:59 te worden verzonden. Indien te laat
wordt ingeschreven zal de KNZB een administratieve heffing opleggen conform de
tarievenlijst. De KNZB zal inschrijvingen na 12 mei 2019 23:59 niet meer
accepteren.
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Bij de inschrijving dient vermeld te worden:
● naam springer of springster
● startvergunningnummer
● voor welke wedstrijdonderdelen men inschrijft
De overige voorwaarden voor de inschrijving en het opgeven van sprongen en
sprongwijzigingen staan vermeld in de Almanak (paragraaf 3.4.6).
Springlijsten
Belangrijke data:
Sluitingsdatum springlijsten
Publicatie startlijsten incl sprongen

Donderdag 9 mei 23.59u
Dinsdag 14 mei

De springlijsten dienen via diverecorder te worden ingediend. Voor het wijzigen
van sprongen wijzen we u op de aanvullende bepalingen hierover genoemd in
hoofdstuk 3.4.6 van de Almanak.
Graag de wijzigingen zoveel mogelijk verzamelen en in één keer indienen via de
mail: nkschoonspringen@knzb.nl. Dus niet meer via Diverecorder.
Startgelden
De kosten per onderdeel bedragen € 14,95.
De startgelden worden na afloop van het kwalificatieweekend belast aan de
verenigingen op basis van de ontvangen inschrijvingen.
Juryleden
Elke deelnemende vereniging wordt verzocht juryleden op te geven voor een goed
verloop van de wedstrijd.
Juryleden moeten eveneens aangemeld worden via nkschoonspringen@knzb.nl
We wensen iedereen veel succes met alle voorbereidingen en zien jullie
inschrijvingen graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ZWEMBOND

Nancy Roza
Programma manager schoonspringen

