KNZB Zwemcompetitie 2019-2020
Finale Hoofdklasse

Winnaars landstitel 2019: De Dolfijn
Op zaterdag 18 april 2020 zal de finaleronde van de Hoofdklasse worden gezwommen.
Een spectaculaire wedstrijd met veel strijd en uiteindelijk de uitreiking van de
kampioensschaal!
Datum
Locatie
Organisatie
Baanlengte
Tijdmeting

zaterdag 18 april 2020
Zwembad Sloterparkbad, Amsterdam
KNZB i.s.m. De Dolfijn
25 meterbaan
Automatische tijdmeetapparatuur

Tijdsplanning
Inzwemmen / juryvergadering
Aanvang wedstrijd
Einde wedstrijd
Huldiging

13.00
14.00
16.45
17.00

u.
u.
u.
u.

Deelname
Deelnemende teams Finaleronde
De nummers 1 t/m 8 van de Hoofdklasse, na vier rondes, zijn verplicht deel te nemen
aan de finaleronde. Na de vierde ronde, 14 en 15 maart 2020, zullen spoedig de
geplaatste ploegen bekend worden gemaakt.

KNZB Zwemcompetitie 2019-2020
Finale Hoofdklasse

Bepalingen Finaleronde
Puntentelling
• Gedurende de finaleronde is een plaats puntentelling van toepassing. Hierbij
wordt de volgende verdeling toegepast bij individuele onderdelen:
1e
2e
3e
4e

plaats
25 pnt
plaats
23 pnt
plaats
22 pnt
plaats en verder, steeds 1 punt minder

Per programmanummer worden de beste twee resultaten per vereniging opgeteld.
De plaats in de uitslag van een zwemmer blijft uitgangspunt voor het verdienen
van punten. De punten van de derde zwemmer vervallen. Bij gelijk eindigen
worden de punten verdeeld. Een diskwalificatie levert geen punten op. Bij
estafettes worden dubbele punten toegekend.
De drie ploegen die na afloop van de wedstrijden de beste totaalscores hebben
behaald, worden gehuldigd. De beste ploeg is Kampioen van Nederland en
ontvangt de Kampioensschaal.
Deelnemers
• Voor de Finaleronde geldt dat je in één leeftijdscategorie ingeschreven dient te
worden.
•

Op de 100 en 200m onderdelen starten maximaal 3 zwemmers per vereniging. Er
zijn twee onderdelen opgenomen in het programma waar meer deelnemers per
vereniging aan de start kunnen komen. Deze onderdelen tellen niet mee in de
puntentelling. Per estafette-programmanummer kan er met 1 team worden
ingeschreven.

Officials
• Deelnemende verenigingen aan de Finaleronde dienen 2 officials voor deze
wedstrijd op te geven. Opgave via zwemofficial@knzb.nl. 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 bij de KNZB (link toevoegen naar
decl.formulier)

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 7 april 23.59u ontvangen te zijn via:
nkinschrijvingen@knzb.nl Afmelden/wijzigingen tot uiterlijk woensdag 15 april,
12.00 uur alleen per email via nkinschrijvingen@knzb.nl.
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Vaststellen van programma
• Het wedstrijdprogramma voor de individuele onderdelen is afhankelijk van de
resultaten in de voorrondes. Per voorronde worden twee ploegen aangewezen die
bepalen wat de verschillende slagen in het betreffende deel van het programma
worden.
•

Per competitieronde staat één blok centraal.
Na competitie ronde #1 bepalen de beste twee ploegen welke slagen er worden
gedaan in één blok naar keuze.
Na competitie ronde #2 bepalen de nummers 3 en 4 wat er in één van de andere
drie blokken wordt gezwommen.
Na competitie ronde #3 bepalen de nummers 5 en 6 wat er in één van de
overgebleven twee blokken wordt gezwommen.
Na competitie ronde #4 bepalen de nummers 7 en 8 wat er in het openstaande
blok wordt gezwommen.

•

Per ronde zijn steeds 2 andere verenigingen aan de beurt om keuzes door te
geven. De cumulatieve tussenstand wordt hierbij gebruikt. Als een team al in een
eerdere ronde keuzes heeft doorgegeven, kan dat niet meer bij een latere ronde.
De positie schuift dan door.

•

Een slag/afstand/leeftijdsgroep/geslacht combinatie kan slechts éénmaal
voorkomen.

•

De KNZB ontvangt binnen één week na definitieve publicatie van de tussenstand
van de betreffende competitieronde de zwemslagen van de aangeschreven
verenigingen. Tussenstanden worden op de woensdag na elke ronde definitief.
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Programma Finaleronde
1
2
3
4
5
6
7

4x50 wisselslag mixed junioren 1 en 2
200m SLAG jongens jeugd 1 en 2
100m SLAG dames senioren open
50m SLAG heren senioren open (*)
100m SLAG meisjes junioren 3 en 4
200m SLAG jongens junioren 1 en 2
4x100m vrije slag dames senioren open

8
9
10
11
12
13
14

4x50 wissel mixed jeugd 1 en 2
200m SLAG meisjes junioren 1 en 2
100m SLAG heren senioren open
200m SLAG dames senioren open
100m SLAG jongens junioren 3 en 4
100m SLAG meisjes jeugd 1 en 2
4x100m wisselslag mixed senioren open

15
16
17
18
19
20
21

4x50 wissel mixed junioren 3 en 4
100m vlinderslag jongens junioren 1 en 2
100m vlinderslag dames senioren open
200m wisselslag heren senioren open
200m vlinderslag meisjes junioren 3 en 4
100m rugslag jongens jeugd 1 en 2
4x100m vrije slag heren senioren open

22
23
24
25
26
27
28

4x 50 vrij mixed senioren open (dhdh)
100m SLAG meisjes junioren 1 en 2
100m SLAG heren senioren open
50m SLAG dames senioren open (*)
200m SLAG jongens junioren 3 en 4
200m SLAG meisjes jeugd 1 en 2
10x 50m vrije slag mixed alle leeftijden**

* telt niet mee in de puntentelling
** in volgorde: j. jun 2 el.; m . jun 2 el.; j jun 4 el.; m. jun 4 el.; j jeu 2 el.; m jeu 2 el.; h sen open; d sen
open; h sen open; d sen open.

