EJK Open Water Zwemmen 2020
kwalificatie-eisen

De zwemploeg, die de KNZB zal vertegenwoordigen tijdens de Europese Jeugd Kampioenschappen
Open Water Zwemmen, zal worden samengesteld op basis van de volgende richtlijnen. Locatie en
data worden nog door de LEN gecommuniceerd.
1. Toelichting selectieprocedure
Voor het EJK Open Water Zwemmen in 2020 staat deelname open voor jongens en meisjes geboren
in 2001 t/m 2006. De gehele nominatie periode loopt van 1 december 2019 tot en met 12 april
2020.
Om in aanmerking te komen voor deelname dient een de sporter voor 1 december 2019 aan te
geven te willen deelnemen aan het EJK Open Water Zwemmen 2020. Dit kan door een e-mail te
richten aan topsport@knzb.nl. In deze aanmelding wordt de sporttechnische planning/periodisering
met activiteiten (wedstrijden/trainingen) en doelstellingen meegestuurd.
1.1 Prestatieprofiel
Het Open Water zwemmen kent, sinds de 10km open water zwemmen in 2008 door het IOC is
toegevoegd aan het Olympische programma, een enorme ontwikkeling. De hedendaagse
internationale top in het open water zwemmen richt zich op de middellange en lange Olympische
afstanden in het zwembad én de Olympische 10km in het open water. Dit is een trend die in de
achterliggende twaalf jaren steeds duidelijker zichtbaar wordt en zorgt voor een verhoogde kwaliteit
van het deelnemersveld en een vergrote prestatiedichtheid. De KNZB wil talentvolle sporters die
voldoen aan het bovenstaande profiel graag goed en duurzaam voorbereiden op het internationale
seniorenveld en stelt scherpe kwalificatie-eisen.
Sporters die voldoen aan de prestatie-eisen gesteld voor het EJK Open Water Zwemmen 2020
hebben het niveau om in de top 8 te eindigen in het EJK Open Water. Daarnaast hebben deze
sporters het niveau in de top 12 te eindigen op de 800m en/of 1500m vrije slag tijdens het EJK
Aberdeen 2020. Sporters stellen de jaarplanning af op een combinatie van open water zwemmen én
de Olympische 800m en/of 1500m vrije slag.
Voor sporters die voldoen aan het prestatieprofiel en de onderstaande prestatie-eisen zal, in
samenspraak met de begeleiding, een maatwerk traject worden samengesteld dat leidt tot deelname
aan het EJK Open Water Zwemmen en de EJK Aberdeen 2020.
1.2

Startplaatsen

Elk deelnemend land mag per leeftijdscategorie (14/15 jaar, 16/17 jaar en 18/19 jaar) 2 sporters
laten starten op het EJK Open Water Zwemmen.
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2. Nominatie periode
De nominatieperiode loopt van 1 december tot en met 12 april 2020. In deze periode zijn de
onderstaande wedstrijden als kwalificatiewedstrijd aangewezen:
1. Swimcup Amsterdam – 13 december tot en met 15 december 2019
2. Swimcup Den Haag – 3 april tot en met 5 april 2020
3. Swimcup Eindhoven – 9 april tot en met 12 april 2020
Sporters die trainen en wonen in het buitenland (peildatum 1 december 2019) kunnen in de periode
1 december 2019 tot en met 12 april 2020 ter vervanging van de bovengenomende wedstijden
maximaal 1 wedstrijd aanvragen als kwalificatiewedstrijd. Ter verduidelijking voor sporters die
wonen en trainen in het buitenland zijn de bovengenoemde wedstrijden alleen
kwalificatiewedstrijden indien deze zijn aangevraagd. Zie voor de aangevraagde wedstrijden
bijzondere bepaling nr.6.
Op 12 april 2020 eindigt de nominatie periode. Sporters die op de bovengenoemde
kwalificatiewedstrijden hebben voldaan aan een individuele prestatie-eis zullen worden
voorgedragen voor kwalificatie.
De Directeur Topsport zal uiterlijk op woensdag 15 april de definitieve kwalificatie bekend maken en
de definitieve samenstelling van het EJK-team, inclusief begeleiding, publiceren.
3. Prestatie-eisen
afstand
800m vrije slag
1500m vrije slag
afstand
800m vrije slag
1500m vrije slag

jongens 2003 t/m 2006
08:12,47
15:41,56
jongens 2001-2002
08:04,02
15:32,48

meisjes 2003 t/m 2006
08:59,97
17:11,30
meisjes 2001-2002
08:39,00
16:29,57

De individuele prestatie-eisen zijn gebaseerd op de snelste 16de tijd uit de series van voorgaande
EJK toernooien. Een onderliggende bepaling is dat een limiettijd nooit langzamer zal worden dan in
voorgaande kwalificatie documenten is vastgesteld.
4. Bijzondere bepalingen
1. De zwemmer dient lid te zijn van een bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond aangesloten
vereniging.
2. De zwemmer dient in het bezit te zijn van de Nederlandse nationaliteit.
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3. De sporter dient een verslag van een sportmedische keuring, van minder dan 12 maanden oud,
ter beschikking te stellen aan de teamarts. Dit dient te worden gedaan uiterlijk 4 weken
voorafgaand aan de start van het EJK Open Water Zwemmen.
4. De sporter dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het EJK Open Water Zwemmen een door de
sporter ondertekende topsportersovereenkomst, inclusief akkoord op de bijbehorende
reglementen Nationale selecties, beschikbaar gesteld te hebben aan de technisch directeur van
de KNZB.
5. Alle wedstrijden in de kwalificatieperiode moeten voldoen aan de FINA-normen (elektronische
tijdwaarneming)
6. Een zelfgekozen kwalificatiewedstrijd dient uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de eerste
wedstrijddag via topsport@knzb.nl te worden aangevraagd bij de hoofdcoach talentontwikkeling.
Alleen na goedkeuring kan de wedstrijd worden aangemerkt als kwalificatiewedstrijd. Een
zelfgekozen kwalificatiewedstrijd kan niet samenvallen met de reeds in de procedure opgenomen
wedstrijden.
7. Kwalificatie is niet mogelijk via tussentijden op individuele zwemafstanden, in time-trials of als
startzwemmer/ster van een estafette.
8. Indien een zwemmer zich voor meerdere eindtoernooien (vervangende EYOF Graz, Post-EJK
Budapest en/of EJK Aberdeen) kwalificeert dan zal er in overleg met de hoofdcoach
talentontwikkeling worden bepaald of er aan één of meerdere wedstrijden wordt deelgenomen.
9. Voor alle deelnemers geldt dat zij serieus in voorbereiding dienen te zijn voor de EJK Open Water
Zwemmen. Dit is ter beoordeling van de hoofdcoach talentontwikkeling. Jaarplanningen en
doelstellingen kunnen worden opgevraagd, alsmede het verzoek tot een gesprek over deze
voorbereiding.
10. Voor alle deelnemers geldt dat deelname aan voorbereidende activiteiten (centrale trainingen,
trainingskampen en eventuele wedstrijden) verplicht wordt gesteld.
11. Vormverlies in de kwalificatieperiode kan aanleiding zijn om een kwalificatie in te trekken. Dit is
ter beoordeling van de hoofdcoach talentontwikkeling.
12. In bijzondere gevallen, waaronder gevallen waarin het selectiereglement niet voorziet, kan de
Technisch Directeur sporters selecteren die niet aan de kwalificatie-eisen hebben voldaan.
André Cats
Technisch Directeur
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