KNZB Parazwemcompetitie 2019-2020
Programma & bepalingen
Algemeen
•

•

De Parazwemcompetitie bestaat alleen uit een individueel klassement. De puntentelling is
gebaseerd op de WPS puntentabel. Een gezwommen tijd wordt daarbij vergeleken met het
wereldrecord in de betreffende handicapklasse. Op deze manier kunnen de resultaten van
zwemmers uit verschillende klassen onderling vergeleken worden.
Alleen zwemmers met een KNZB startnummer en een classificatie komen in aanmerking voor
opname in de klassementen.

Periodes
•

De Parazwemcompetitie bestaat uit 4 periodes. De data van deze periode zijn opgenomen in de
Wedstrijdkalender op de KNZB website.

Aanmelden
•

Het is niet nodig om zwemmers apart aan te melden voor de Parazwemcompetitie. Sporters met
een classificatie die uitkomen op de betreffende onderdelen worden automatisch opgenomen in
de ranglijsten, indien de classificatie ook is opgenomen in de uitslagen.

Puntentelling
•
•
•
•

•
•

Per periode tellen de beste 2 puntenscores per persoon mee in het klassement. De opgetelde
scores worden als ronde resultaat in het klassement verwerkt.
De bovengenoemde wedstrijdresultaten uit iedere periode worden opgeteld en vormen samen de
plaatsing voor de finaleronde.
In de finaleronde worden de punten uit de voorrondes niet meegenomen. De beste 2 scores uit
de finaleronde bepalen wie de prijswinnaars zijn.
Na 4 periodes worden de volgende klassementen opgemaakt:
➢ Senioren heren
➢ Senioren dames
➢ Jongens junioren en jeugd
➢ Meisjes junioren en jeugd
Per klassement wordt de top 8 uitgenodigd om deel te nemen aan de finaleronde die gelijktijdig
met de finaleronde van de Hoofdklasse van de Nationale Zwemcompetitie plaatsvindt.
De finaleronde is alleen toegankelijk wanneer een zwemmer aan 3 van de 4 de periodes heeft
deelgenomen.
De nummers 1 t/m 3 van de finaleronde van bovengenoemde 4 klassementen ontvangen een
medaille. Voor junioren-jeugd dames en heren en senioren dames en heren zijn aparte prijzen
beschikbaar.
Voor overige vragen over de Parazwemcompetitie kunt u terecht bij de KNZB:
zwemmen@knzb.nl.

Programma
Per periode zijn de volgende afstanden vastgesteld:
Per. 1.
100m school, 200m vrij en 50m rug
Per. 3.
Per. 2.
100m vrij, 100m wissel en 50m school
Per. 4.

100m rug, 100m school en 50m vrij
200m wissel, 50m vrij en 50m rug

