Regionale Minioren Club Meet 2019-2020

Bepalingen & programma
Algemeen
•
•

Verenigingsteams met zwemmers uit de leeftijdsgroepen minioren 2 t/m 6 en
zwemsters uit de leeftijdsgroepen minioren 2 t/m 5 kunnen in teamverband
deelnemen aan de Regionale Minioren Club Meet.
Voor de exacte leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen verwijzen wij u naar de
algemene informatie onder zwemmen op de KNZB site:
http://www.knzb.nl/wedstrijdsport/zwemmen/algemene_informatie/leeftijdsbepalinge
n_en_leeftijdsbeperkingen/

Organisatie en accommodatie
•
•
•

De Regionale Minioren Club Meet wordt door of namens de regio (in samenwerking
met één of meerdere verenigingen) georganiseerd in een 25m bad.
Het aanmelden van de Regionale Minioren Club Meet geschiedt door de regio door
middel van de webkalender en is kosteloos.
De regio is vrij te bepalen hoe de verdeling van de Regionale Minioren Club Meet(s)
wordt bepaald. Daarbij mag worden afgeweken van de provinciegrenzen binnen de
regio.

Datum
De Regionale Minioren Club Meet wordt in twee rondes georganiseerd op 9/10 november
2019 en 8/9 februari 2020.

Programma
•
•
•

Van de gepubliceerde volgorde van de Regionale Minioren Club Meet programma mag
niet worden afgeweken.
Het is niet toegestaan om andere nummers aan het programma toe te voegen.
U treft het programma op de 3e pagina van dit document, inclusief de vervangende
tijden.

Kosten
De kosten voor deelname worden door de regio vastgesteld en gepubliceerd.

Plaatsing
Alle startvergunninghouders in de eerder genoemde leeftijdsgroepen kunnen deelnemen
aan de Regionale Minioren Club Meet, het is niet toegestaan inschrijfbeperkingen of
limieten vast te stellen.

Inschrijven
•
•
•
•
•
•
•

De teamgrootte is maximaal 20 deelnemers.
Verenigingen kunnen per ronde met meerdere teams deelnemen. Deelnemers kunnen
slechts in één team starten. Op de KNZB website is een handleiding hiervoor
beschikbaar.
Zwemmers die bij de eerste wedstrijd voor de punten hebben gezwommen voor het
team dienen ook bij de tweede wedstrijd voor dat team uit te komen.
De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep worden
ingeschreven.
Elke deelnemer mag per ronde maximaal 4x aan de start komen (dit is inclusief de
estafettes).
Indien binnen één regio per ronde meerdere wedstrijden worden gehouden, mag
iedere deelnemer slechts voor één wedstrijd worden ingeschreven.
De regio maakt bekend naar welk adres de inschrijvingen voor de wedstrijd gestuurd
dienen te worden.
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Puntentelling
•
•
•
•

•

De snelste deelnemer/ster per vereniging telt mee in de puntentelling.
Er wordt een seconden puntentelling gehanteerd.
Er zijn vervangende tijden opgesteld, die gebruikt worden voor die nummers, waarop
geen deelnemer(s) ingeschreven is (zijn), als de score langzamer is dan de
vervangende tijd of bij ongerechtigd uitkomen.
Onder ongerechtigd uitkomen wordt verstaan:
➢ Het in strijd handelen met de leeftijdsbepalingen, ook als dit een estafettenummer
betreft.
➢ Het zwemmen van een groter aantal persoonlijke nummers of overschrijding van
de maximale teamgrootte, dan volgens deze bepalingen is toegestaan. Bij
overschrijding van dit aantal wordt het nummer waarbij de overschrijding
plaatsvindt als ongerechtigd uitkomen beschouwd.
De definitieve uitslag, inclusief de finalisten, wordt door de KNZB vastgesteld, zo
spoedig mogelijk na de 2e ronde.

Prijzen
•
•

Alle deelnemers aan de Regionale Minioren Club Meet wedstrijden ontvangen een
herinnering.
De drie snelste teams ontvangen een verenigingsprijs.

Uitslagen
Er wordt gewerkt met digitale (online) tellijsten, zodat de uitslag snel beschikbaar is.
Informatie hierover vindt u op de website.

Plaatsing voor de Nationale Arena Club Meet
•
•
•

Er kunnen 16 verenigingen deelnemen aan de Nationale Arena Club Meet.
Op basis van het opgetelde resultaat van beide Regionale Club Meet wedstrijden
wordt een landelijke ranglijst samengesteld.
De volgende verenigingen worden uitgenodigd voor deelname:
• De Top 2 per regio
• 5 tijdsnelsten op basis van de landelijke uitslag
• De organiserende vereniging. Wanneer deze vereniging al geplaatst is, zal de 6e
tijd snelste vereniging worden uitgenodigd.
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Wedstrijdprogramma en vervangende tijden
deel 1
vv-tijd
1 4x50m vrije slag

mixed

2 100m

wisselslag

jongens minioren 5 en 6

1:59,37

3 100m

schoolslag

meisjes minioren 5

2:12,62

4 50m

schoolslag

jongens minioren 4 en jonger

1:05,27

5 100m

vrije slag

meisjes minioren 4 en jonger

1:55,82

6 100m

vrije slag

jongens minioren 5 en 6

1:41,81

7 50m

vrije slag

meisjes minioren 5

0:50,34

mixed

minioren 6 en jonger

3:57,10

jongens minioren 4 en jonger

2:16,06

10 50m

vlinderslag meisjes minioren 4 en jonger

1:04,28

11 50m

vlinderslag jongens minioren 5 en 6

0:55,36

12 100m

rugslag

meisjes minioren 5

1:57,48

13 50m

vrije slag

jongens minioren 4 en jonger

0:53,59

14 50m

rugslag

8 4x50m schoolslag

minioren 4 en jonger

3:35,54

korte pauze
9 100m

wisselslag

meisjes minioren 4 en jonger

0:58,52

15 4x50m wisselslag

jongens minioren 6 en jonger

3:25,91

16 4x50m vrije slag

meisjes minioren 5 en jonger

3:21,36

deel 2
vv-tijd
1 4x50m wisselslag

mixed

2 100m

rugslag

jongens minioren 5 en 6

1:51,52

3 100m

vrije slag

meisjes minioren 5

1:47,63

4 50m

rugslag

jongens minioren 4 en jonger

0:56,98

5 100m

wisselslag

meisjes minioren 4 en jonger

2:14,53

6 100m

schoolslag

jongens minioren 5 en 6

2:10,07

7 50m

vlinderslag meisjes minioren 5

8 4x50m rugslag

mixed

minioren 4 en jonger

4:03,52

0:56,06

minioren 6 en jonger

3:28,27

korte pauze
vrije slag

jongens minioren 4 en jonger

1:52,02

10 50m

9 100m

vrije slag

meisjes minioren 4 en jonger

0:54,18

11 50m

vrije slag

jongens minioren 5 en 6

0:48,70

12 100m

wisselslag

meisjes minioren 5

2:03,55

13 50m

vlinderslag jongens minioren 4 en jonger

1:08,09

14 50m

schoolslag

meisjes minioren 4 en jonger

1:06,13

15 4x50m vrije slag

jongens minioren 6 en jonger

3:14,81

16 4x50m wisselslag

meisjes minioren 5 en jonger

3:42,56

