Bepalingen voor de 25/50m competitie 2019 – 2020 (C,D en E niveau wedstrijden.)
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De wedstrijden worden volgens het KNZB-zwemreglement gezwommen, aangevuld met deze
bepalingen.
Bij alle wedstrijden van de competitie is de 1-starts regel van toepassing. Zonder startvergunning mag niet
aan deze wedstrijden worden deelgenomen.
Bij de gehele competitie mag alleen op eigen jaargang van het programma worden gezwommen, ook bij de
estafettes.
Per deelnemer mag er maximaal drie keer worden gezwommen inclusief estafette. Als er 3 keer wordt
ingeschreven dan dient de TC-er zelf rekening mee te houden dat er voldoende ruimte zit tussen de te
zwemmen nummers (bijvoorbeeld na de estafettes is de deelname per nummer veel minder)
Er mogen 2 estafetteploegen per programma nummer worden ingeschreven.
Startgeld is € 4,50 p.p. per wedstrijd.
Door Paranhas worden de volgende programmanummers gezwommen nl: in programma A is dit in
prog.nr: 5, 12 en 18 en in prog. B progr.nr: 5, 14 en 20 en in prog. C progr.nr: 5, 12 en 18 en in prog. D
progr.nr: 5,12 en 20 en in prog. E progr.nr: 5,12 en 18 en in prog. F progr.nr: 5, 12 en 20. Bij deze
programma’s van Paranhas (hebben een programmanummer dat afwijkt van de rest) mogen geen andere
verenigingen zwemmers inschrijven.
Bij de 25 meter worden medailles uitgereikt bij programma A, C en E.
Bij de 50 meter is dit bij programma B, D en F.
Inschrijving moet middels een Splash/Lenex bestand gebeuren. Dit bestand dient vergezeld te gaan van een
PDF-bestand op volgorde van naam, voorzien van startnummer, inschrijftijd, en de namen van de
estafettezwemmers. Deze bestanden moeten worden gestuurd naar de organiserende vereniging, uiterlijk
10 dagen vóór de wedstrijd. Hierbij dient de bestandsnaam er als volgt uit de zien: 201x-mmdd=naam_vereniging_naamwedstrijd (bijvoorbeeld: 2019-10-27=H2oldambt_25-50m_deel_99)
BIJ DEZE INSCHRIJVING MOET U OOK HET AANTAL
JURYLEDEN DOORGEVEN. Hierbij
moeten bij minder dan 5 inschrijvingen 1 jurylid, bij 5 tot 10 inschrijvingen 2 juryleden en bij meer dan 10
inschrijvingen 3 juryleden worden geleverd aan de organiserende vereniging.
Wijzigingen en/of afmeldingen kunnen uiterlijk 4 dagen (dinsdag 20.00 uur) vóór de wedstrijd worden
doorgegeven.
Voor afmeldingen na deze deadline vóór de wedstrijd en voor zwemmers op een afmeldingsbriefje, is wel
startgeld verschuldigd.
Inzwemmen bij deze wedstrijden, minimaal een kwartier voor aanvang van de wedstrijd.
Aan deze wedstrijden mogen alleen C, D en E-niveau zwemmers deelnemen.
Te snelle inschrijvingen worden niet geaccepteerd. Indien bij de controle van het definitieve programma
blijkt dat er een zwemmer is ingeschreven met te snelle tijden, dan kan, in overleg met de organiserende
vereniging en de betreffende ploeg worden besloten deze zwemmer BM te laten meedoen. Dit dient echter
een uitzondering te blijven. (Dus: bewust inschrijven met BM is niet toegestsaan)
Voor de bepaling van de niveaus geldt de leeftijd volgens het reglement en de gezwommen tijd. Dit kan
betekenen dat een zwemmer in het voorgaande seizoen een B-niveau-tijd zwemt (en dus niet meer op deze
slag zou mogen meedoen) maar, doordat de zwemmer in een andere leeftijdscategorie komt, deze zelfde
tijd dan bv. een C-niveau-tijd is. In een dergelijk voorkomend geval mag de zwemmer aan de wedstrijden
deelnemen.
De inschrijftijden dienen de snelste op een 25-50m-wedstrijd gezwommen tijden te zijn, uit de periode van
maximaal 1 jaar voorafgaand aan de wedstrijddatum.
Voor een deelnemer/ster die aangemeld is, maar door ziekte of door een andere reden niet mee kan doen,
dient men uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd een afmeldingsbriefje in te leveren bij de
jury.
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De deelnemende verenigingen moeten 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn om tijdig te
kunnen starten.
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Voorwaarden voor een gemengde estafette zijn als volgt:
- er mogen niet meer jongens dan meisjes ingezet worden, andersom mag wel.
- de keuze waar de jongens en meisjes ingezet worden is vrij.
Deze wedstrijden worden in verschillende poules van samenstelling het hele seizoen gezwommen in
verschillende baden.
De organiserende vereniging dient zelf een aanvraag in te dienen voor het organiseren van de wedstrijd
bij de KNZB. Dit moet uiterlijk 14 dagen vóór de wedstrijddatum gebeuren via de digitale webkalender
van de KNZB volgens de daarvoor geldende bepalingen en reglementen. De vereniging ontvangt via mail
een bevestiging en ook een
mail met de eventuele goedkeuring of afwijzing.
De organiserende vereniging dient óók zelf de Jury aan te vragen bij het ROC-secretariaat, uiterlijk 10
weken vóór de wedstrijddatum bij de ROC KNZB Noord, provincie Groningen, via het emailadres:
ocgroningen@knzbnoord.nl
Uiterlijk twee dagen vóór de wedstrijd moet de scheidsrechter een wedstrijdprogramma in zijn / haar
bezit hebben.
De organiserende vereniging dient na de wedstrijd zelf zorg te dragen voor:
- KNZB : Het binnen 3 dagen uploaden van de digitale uitslag naar de webkalender van de KNZB volgens
de daarvoor geldende bepalingen en reglementen. Hierbij dient de volledige jury-opstelling in het
uitslagbestand te staan.
- Binnen 14 dagen vanaf de wedstrijddatum heeft u de mogelijkheid om een gecorrigeerde uitslag te
uploaden. Dit mag uitsluitend na goedkeuring door de betreffende scheidsrechter.
De startkaarten en het volledig ingevuld en door de scheidsrechter en het jurysecretariaat ondertekend
proces verbaal dient conform de bepalingen van het zwemreglement te worden bewaard.
- Regio Noord: Een uitdraai uit Splash (PDF met 1 kolom) die tijdens de wedstrijd is ingevoerd en
getekend door de scheidsrechter + voorblad + afmeldingsbriefjes. De uitslagen van alle provincies moet
naar uitslagen@knzbnoord.nl
- De bovenstaande 3 moeten binnen 3 x 24 uur verzonden zijn.
- Tijdens de wedstrijd of voor aanvang juryvergadering afgemelde deelnemers (middels
afmeldingbriefjes) mogen nooit uit het wedstrijdprogramma worden verwijderd. Deze deelnemers
dienen met de daarvoor geldende code in de uitslag te blijven staan.
- Het niet nakomen van bovengenoemde verplichtingen leidt tot een boete.
Als een zwemmer/ster van 1 september 2019 tot 31 mei 2020 een niveau stijgt tijdens één van deze
wedstrijden (alleen bij de individuele nummers van de 25 en 50 meter), dan komt de zwemmer op de
kanjerlijst. Er wordt per niveauverbetering per slag slechts één keer een vermelding op de lijst gemaakt.
Indien de zwemmer voor de eerste keer aan slag/afstand deelneemt en (bv.) een D-niveau zwemt, wordt
daarmee de basis gelegd. Pas indien de zwemmer zich dan verbetert naar niveau C, komt de zwemmer op
de kanjerlijst.
Deelname aan een voorronde leidt bij een geldig resultaat (dus niet bij een diskwalificatie) automatisch
voor die betreffende slag/afstand tot plaatsing voor de finales. De inschrijving gebeurt door
ondergetekende. Indien een zwemmer niet mee wil/kan doen aan de finale(s), dient de betreffende
vereniging deze zwemmer af te melden. Inschrijflijsten worden tijdig verzonden, evenals een definitieve
bevestiging van deelname aan de finale(s).
In de finales worden alleen de 25 en 50 m. nummers gezwommen en geen estafettes
In de finales krijgen de nummers 1, 2 en 3 een medaille van elke zwemslag, geslacht en niveau.
Bij de finale moeten de finalisten een geldig startnummer hebben.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij ondergetekende, tel: 0652-727680 of per email:
john@vandokkum.org
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John van Dokkum

