‘Top daagt uit’ zwemwedstrijden
10 en 11 juli 2021

‘Top daagt uit’ zwemwedstrijden 10 en 11 jul 2021
Inleiding
Wat hebben we allemaal verlangd naar meer mogelijkheden om weer te gaan zwemmen.
De Corona lockdowns hebben een zware wissel getrokken op de zwemsport, maar
gelukkig kan er weer meer. Laten we hopen dat we dit nooit meer meemaken en daar
kunnen we allemaal een bijdrage aan leveren door alle regels en afspraken met
betrekking tot COVID te blijven opvolgen. Maar nu gaan we zwemmen!!
Deze zomer belooft een prachtige sportzomer te worden met prachtige Olympische en
Paralympische Spelen. Hopelijk gaan onze kanjers het geweldig goed doen in Japan.
Onze topzwemmers willen echter alle wedstrijdzwemmers in Nederland uitdagen om nog
voor het begin van de zomervakantie ook nog een keer alles uit de kast te halen en een
paar prachtige zwemraces af te leveren. Hoe zit dat in elkaar?
Wat gaan we doen?
De topzwemmers van Nederland nodigen zoveel mogelijke zwemclubs uit om in het
weekend van 10 en 11 juli een zwemwedstrijd te organiseren. Dit mag een onderlinge
wedstrijd zijn of een wedstrijd met meerdere verenigingen. Waarschijnlijk wordt door de
overheid nog opgelegd dat er maximaal 50 zwemmers mee mogen doen, exclusief
juryleden en organisatie.
Organiseer een wedstrijd en laat alle deelnemers 4x aan de start verschijnen. Zo kom je
niet voor niets naar het bad en heb je vier kansen om te knallen. Je kunt kiezen uit een
200m klassement of een 400m klassement. De resultaten van alle wedstrijden worden op
maandag 12 juli verzameld en er worden landelijke klassementen gemaakt voor de
leeftijdsgroepen minioren 4-5-6, junioren 1-2, junioren 3-4, jeugd en senioren. We tellen
de gezwommen tijden bij elkaar op. Wie zwemt de snelste ‘200m wisselslag’ (alle 50m
nummers bij elkaar opgeteld) en wie de snelste ‘400m wisselslag’ (alle 100m nummers
bij elkaar opgeteld).
Alle topzwemmers en onze KNZB-sponsor Arena hebben meegewerkt aan het vullen van
de prijzenpot. Er zijn veel (vaak gesigneerde) kledingitems te verdienen voor de
zwemmers die in de top van de landelijke klassementen eindigen. Maar ook clubs die
deze wedstrijdmogelijkheid met beide armen aangrijpen worden niet vergeten. Onder
alle organiserende verenigingen worden maar liefst vijf clinics, verzorgd door
topzwemmers, verloot.
Kortom. Onze topzwemmers willen iedereen voor het begin van de zomer allemaal op de
startblokken hebben. Doen jullie mee?
Organisatie
• Organiseer je wedstrijd via het bijgevoegde wedstrijdformat.
• De wedstrijd staat open voor alle leeftijden vanaf minioren 4.
• De wedstrijden worden op 25m baan gehouden. Dit mag natuurlijk een binnen- of
een buitenbad zijn.
• Je mag zelf hoogte startgeld bepalen. Kosten en baten zijn voor de vereniging
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Als je als vereniging wilt deelnemen aan de ‘top daagt uit’ wedstrijden, dan kun je dat
doen op basis van een onderlinge wedstrijd, maar met meerdere verenigingen mag
ook. Voldoe als organisatie wel aan de COVID-regels die op 10 en 11 juli gelden.
Als organiserende vereniging kun je het Splash bestand downloaden van de KNZB
website en vervolgens dient de wedstrijd aangevraagd (als ‘top-daagt-uitplaatsnaam) te worden in de KNZB webkalender.
Na afloop dient de uitslag in de webkalender te worden geplaatst.
Bij het uploaden van de uitslag dient vervolgens ook een juryblad bijgesloten te zijn,
zodat er ook controle gedaan kan worden.
Op landelijk niveau houden we rankings bij en worden er prijzen toegekend.
Zwemmers die in aanmerking willen komen om opgenomen te worden in het
landelijke klassement moeten alle vier slagen zwemmen (keuze uit óf alle 50m
nummers voor het ‘200m wisselslagklassement’ of alle 100m nummers voor het
400m wisselslagklassement).
Als je wilt dat resultaten officieel meetellen, zorg er dan voor dat de onderlinge
wedstrijd wordt geleid door iemand met de bevoegdheid K (kamprechter) en dat de
uitslagen worden gecontroleerd door iemand met de bevoegdheid J (jurysecretaris).
Alle overige functies kunnen door trainers, zwemmers en ouders ingevuld worden. Op
die manier beperk je reisbewegingen van officials!
Het staat de organiserende vereniging helemaal vrij nog andere zwemnummers, zoals
estafettes, toe te voegen aan het programma. Deze tellen niet mee in het landelijke
klassement.
Toegevoegde nummers kunnen ook gelden als kwalificatie voor vervangende EYOF,
ook als er sprake is van een onderlinge wedstrijd.
De KNZB zal binnenkort bekend maken hoe de prijzen via de landelijke klassementen
verdeeld worden.

