Zaterdag 8 februari 2020 te Hoogeveen en Harlingen

Geachte verenigingen,
Hierbij nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan de Regionale Minioren Club Meet deel 2 op
zaterdag 8 februari 2020, in Hoogeveen voor de Drentse en Groningse verenigingen en de Friese
verenigingen zwemmen deze ronde in Harlingen. Naast de reguliere Minioren wedstrijden die individueel
zijn gericht, is de Minioren Club Meet een echte teamwedstrijd.

Informatie zwembad:

Zwembad De Dolfijn
Bentincksdijk 10
7902 NA Hoogeveen
Het thema voor deze wedstrijd is: Diep in
de Zee
Optisport Zwembad Het Derde Haad
Kimswerderweg 43
8862 TR Harlingen
Het thema van deze wedstrijd is:
Superheros
We willen iedereen vragen zijn/haar keus als ploeg kenbaar te
maken bij de organiserende vereniging.

Opmars:
Inzwemmen:
Juryvergadering:
Aanvang:
Inschrijfkosten:
Programmablad:

Hoogeveen
10.00 uur
10.30 uur
10.15 uur
11.00 uur
2 euro per start
estafetteteam
2 euro

Harlingen
14.00 uur
14.30 uur
14.15 uur
15.00 uur
/

estafettes:

3

euro

per

De zwemmers worden een kwartier voor aanvang van de opmars ontvangen waarna ze zich klaar
kunnen maken.

Bepalingen
-

Er wordt gezwommen op korte baan (25m. badlengte) met handmatige tijdwaarneming.

-

Het KNZB-reglement is van toepassing, in alle gevallen waar het KNZB-reglement en/of deze
bepalingen niet voorziet, ligt de eindverantwoording bij de regiozwemcommissie.

Plaatsing
•

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

•

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/leeftijdsbepalingen_en_l
eeftijdsbeperkingen/

Leeftijdsindeling
Tijdens deze Clubmeet wordt er gezwommen in onderstaande leeftijdsgroepen:

Meisjes

Geboortejaar

Jongens

Geboortejaar

Minioren 2/3/4

2012/2011/2010

Minioren 2/3/4

2012/2011/2010

Minioren 5

2009

Minioren 5/6

2009/2008

Inschrijvingen

-

De inschrijving dient uiterlijk zaterdag 25 januari 2020, 20.00 uur per email binnen te zijn
op het volgende adres: rzckampioenschappen@knzbnoord.nl.

-

Per programmanummer kan een zwemmer/ster slechts eenmaal in een estafetteteam
uitkomen.

-

De teamgrootte is maximaal 20 deelnemers.

-

Verenigingen kunnen met meerdere teams deelnemen. Deelnemers kunnen slechts in één
team starten.

-

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 (jaargang) worden
ingeschreven.

-

Elke deelnemer mag maximaal 4 keer aan de start komen (dit is inclusief de estafettes).

-

Bij inschrijving van een zwemmer met een handicap dient in het Lenex uitnodigingsbestand de
handicapcode meegestuurd te worden.

-

De inschrijving dient te worden toegestuurd als LXF-bestand, inclusief een verzamellijst in PDF
en onder vermelding van de naam van de vereniging (2020-02-08 =”Naam
vereniging”RMCM2020).

-

De inschrijfbestanden kunnen worden gemaild naar: rzckampioenschappen@knzbnoord.nl.
Inschrijvende verenigingen ontvangen een ontvangstbevestiging, alleen met deze bevestiging
is de inschrijving definitief ontvangen en verwerkt.

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.

-

Bij een diskwalificatie wordt in het proces-verbaal de vervangende tijd genoteerd ten behoeve
van de puntentelling. 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 (20 deelnemers), dan volgens deze bepalingen is toegestaan. Bij
overschrijding van dit aantal wordt het nummer waarbij de overschrijding plaatsvindt als
ongerechtigd uitkomen beschouwd.

-

De plaatsing voor de landelijke finale wordt bepaald op basis van de 'Bepalingen Nationale
Minioren Club Meet’.

-

De definitieve uitslag, inclusief de finalisten, wordt door de KNZB vastgesteld.

Prijzen
-

De drie snelste teams ontvangen een verenigingsprijs, zowel in de eerste als in de tweede
ronde.

Uitslagen

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

Officials
-

Iedere deelnemende verenging dient minimaal 2 officials te leveren. Deze geeft men door
gelijk met de inschrijving, apart vermeld in de begeleidende mail.

-

De organiserende vereniging (RZC in dit geval) dient de wedstrijdaanvraag 10 weken voor de
wedstrijddatum te hebben ingediend.

Afmelden
-

Het startgeld is verschuldigd voor alle bij de inschrijving doorgegeven afstanden.

-

Afmeldingen dienen schriftelijk tenminste 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in het bezit van
de organisatie (Regio Noord Zwemcommissie) te zijn. Deze afmeldingen zullen als AFGEM in de
uitslagen worden vermeld.

-

Afmeldingen die later worden doorgegeven zullen worden beboet. Deze afmeldingen zullen als
NG in de uitslagen worden vermeld.

Startgeld
-

Deelnemende verenigingen ontvangen na de sluitingsdatum een factuur van de regio.

-

Het verschuldigde bedrag wordt door de regio via het depot van de vereniging geïnd.

-

Voor afmeldingen vindt geen restitutie plaats.

Overige
- Er zijn 3 programma's beschikbaar en 3 coaches/begeleiders toegestaan per vereniging/SG

Met vriendelijke groet, namens
de KNZB Regio Noord
Wedstrijdprogramma en
vervangende tijden
deel 2
vv-tijd
1

4x50m

wisselslag

2

100m

rugslag

jongens

minioren 5 en 6

1:51,52

3

100m

vrije slag

meisjes

minioren 5

1:47,63

4

50m

5

100m

wisselslag

6

100m

schoolslag

7

50m

8

4x50m

9

100m

rugslag

mixed

jongens

minioren 4 en jonger

meisjes
jongens

vlinderslag meisjes
rugslag mixed

minioren 4 en jonger (vlg vrij)

2:14,53

minioren 5 en 6

2:10,07

minioren 5

jongens

0:56,98

minioren 4 en jonger

minioren 6 en jonger (jmjm) 3:28,27

vrije slag

4:03,52

minioren 4 en jonger

0:56,06
korte pauze
1:52,02

10 50m

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

16 4x50m

wisselslag

jongens
meisjes

minioren 6 en jonger

3:14,81

minioren 5 en jonger

3:42,56

