KNZB Minioren Circuit 2021-2022
Bepalingen en Programma

Het Minioren Circuit zijn zwemwedstrijden voor onze jongste zwemmers tot 12 jaar, waarbij kennis
wordt gemaakt met de wedstrijdzwemsport in al haar facetten. Met name de veelzijdigheid op deze
leeftijd wordt gestimuleerd middels klassementen. We onderkennen 2 niveaus, de Miniorenreeks
voor de meer gevorderde zwemmers en de Swimkick voor beginnende zwemmers. Het programma
van de Miniorenreeks en de Swimkick is voor dit seizoen iets vereenvoudigd.
Het Minioren Circuit omvat 4 voorronden van januari t/m april 2022. De Miniorenreeks wordt
afgesloten met de Regio Minioren Finales. We wensen alle deelnemers, trainers, officials en andere
betrokkenen heel veel plezier!
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Bepalingen en Programma
Algemene bepalingen
Leeftijdscategorieën
• Aan het Minioren Circuit kunnen jongens en meisjes in alle leeftijdscategorieën “Minioren”
deelnemen (meisjes 1 t/m 5 en jongens 1 t/m 6). M.b.t. de individuele programmanummers zijn
daar voor dit seizoen ook de meisjes Junioren1 aan toegevoegd. Ook Parazwemmers in deze
leeftijdscategorieën kunnen deelnemen aan deze wedstrijden (zonder aparte prijzen).
Parazwemmers dienen in het bezit te zijn van een classificatie.
• Swimkick:
Meisjes
Jongens
Minioren m1, 2 en 3
Minioren j1, 2 en 3
Minioren m4 en 5
Minioren j4, 5 en 6
•

Miniorenreeks:

Meisjes
Minioren m3 en 4
Minioren m5
Junioren m1

Jongens
Minioren j3 en 4
Minioren j5 en 6

Organisatie, data en accommodatie
• De Minioren Circuit wedstrijden worden door een vereniging of door de regio georganiseerd in
een 25m bad.
• Het aanmelden van de wedstrijden geschiedt door de vereniging of regio door middel van de
webkalender. Er is 50% korting op de aanvraagkosten.
• De Miniorenreeks van het Circuit bestaat uit 4 voorrondewedstrijden en wordt afgesloten met de
Regio Minioren Finales. De data van deze ronden en finale staan op de Wedstrijdkalender op de
KNZB website. Voor een specifieke planning kijkt u op de website van uw Regio.
• Wedstrijden duren idealiter 2 tot 2,5 uur.
Beoordeling en jury samenstelling
• Wedstrijden in het Minioren circuit mogen als LAC/I-wedstrijd gejureerd worden.
• De SwimKick:
o dient laagdrempelig te zijn en is er om kennis te maken met wedstrijdzwemmen. Het
streng doorvoeren van diskwalificaties heeft niet de voorkeur. Er dient een tolerante
houding te zijn tegenover fouten van zwemmers. Alleen bij echt grove fouten (bijv. vrije
slag zwemmen op een schoolslagnummer) dient gediskwalificeerd te worden.
o staat een tolerante benadering toe door de SR, zodat een mislukte start door
onervarenheid overgedaan kan worden; het wordt dan als eerste start beschouwd.
o de coach wordt geïnformeerd over de technische fouten die bij een wedstrijd volgens het
reglement zouden leiden tot een diskwalificatie. Dat kan middels infokaarten (zelf te
printen), een losse aantekening, de juiste code in het “info-veld”, of door het invoeren
een tekst in het opmerkingenveld in Splash.
Samenvattend: Alleen diskwalificeren bij ernstige overtreding zoals langdurig de verkeerde
slag zwemmen of veel te vroeg starten. In andere gevallen kan de organisatie de infokaarten
verstrekken waarop de gemaakte fout wordt toegelicht.
• Bij de Miniorenreeks wordt volgens het KNZB reglement beoordeeld.
Kosten
De kosten voor deelname worden door de organiserende regio of vereniging vastgesteld. De hoogte
van de deelnamekosten kan per wedstrijd en organisatie verschillen.

Wedstrijdzaken
Plaatsing & programma
• Startvergunninghouders, binnen de bovengenoemde leeftijdsgrens, kunnen deelnemen aan deze
wedstrijden.
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•
•
•
•

Er wordt in leeftijdscategorieën gezwommen.
Het programma is een vastgesteld programma. Er mogen geen nummers worden toegevoegd en
de volgorde is ook vaststaand.
In de Swimkick wordt mixed gezwommen, maar wordt voor jongens en meisjes een apart
klassement opgemaakt.
Meisjes Junioren 1 kunnen dit seizoen deelnemen aan de Miniorenreeks, niet aan Swimkick en
estafettes. Zij kunnen zich ook niet plaatsen voor de Regio Finales, wel voor de NK Junioren.

Inschrijven
•

•
•
•
•
•

Vooraf en voor de hele periode wordt bepaald of een zwemmer deelneemt aan de Swimkick of de
Miniorenreeks:
o
Men kan niet tegelijkertijd deelnemen aan beide onderdelen.
o
T/m Minioren 3 mag men maximaal aan 2 seizoenen Swimkick deelnemen. Vanaf Minioren
4 mag men maximaal aan 1 seizoen Swimkick deelnemen. Daarna stroomt men het
volgende seizoen automatisch door naar de Miniorenreeks.
o
De estafettes horen niet specifiek bij de Miniorenreeks of de Swimkick; zwemmers uit
beide onderdelen kunnen deelnemen aan de estafettes.
De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdscategorie worden
ingeschreven.
Indien binnen één regio meerdere wedstrijden worden gehouden, mag iedere deelnemer slechts
voor één wedstrijd per ronde worden ingeschreven.
De organiserende vereniging maakt in de webkalender bekend naar welk adres de inschrijvingen
voor de verschillende Minioren Circuitwedstrijden gestuurd dienen te worden.
Zwemmers die nog geen officiële inschrijftijd hebben voor een afstand kunnen met een
trainingstijd ingeschreven te worden. Het is raadzaam deze zwemmers ook daadwerkelijk vooraf
te testen; dat voorkomt teleurstellingen tijdens de wedstrijd!
Bij de mixed estafettes is het mogelijk om een verdeling van 1-3 toe te passen, bijvoorbeeld 1
jongen met 3 meisjes of andersom. We stimuleren hiermee estafette deelname. Let op! De
wedstrijdsoftware zal hierbij een waarschuwing geven, maar deze kunt u alsnog bevestigen.

Klassementen & Prijzen
• Prijzen voor de voorronden van de Miniorenreeks worden uitgereikt op basis van een klassement
per wedstrijd. Daarbij worden de afzonderlijke resultaten op basis van FINA punten bij elkaar
opgeteld.
• Ook bij de Swimkick wordt een klassement opgemaakt per wedstrijd, maar dan op basis van
opgetelde tijden.
• De top-6 per leeftijdscategorie ontvangt een prijs.
• Om in aanmerking te komen voor een prijs moet bij de Miniorenreeks aan alle 3 en bij de
Swimkick aan beide afstanden van het klassement zijn deelgenomen.
• Alle deelnemers kunnen een oorkonde ontvangen met daarop de behaalde wedstrijdresultaten in
tijd en plaats. Deze oorkondes en medailles zijn te bestellen via de KNZB Webshop.
• Plaatsing voor de Regio Minioren Finales is op basis van individuele programmanummers, niet op
basis van de klassementen.

Versiebeheer & slotbepalingen KNZB
In geval van (aanpassingen in) de Corona maatregelen heeft de Regio en/of de KNZB het recht om
aanpassingen te doen in de wedstrijdbepalingen.
20.05.2021 Concept versie samengesteld
21.07.2021 Diverse wijzigingen toegepast
02.08.2021 Diverse wijzigingen toegepast
25.10.2021 Programma Swimkick aangepast
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Wedstrijdprogramma
Voorronde 1 en 3:
1 4x 50 wisselslag est.
2
100 rugslag
3
50 vlinderslag
4
100 vlinderslag
5
100 vlinderslag
6
100 vlinderslag
7
50 rugslag
8
25 rugslag
9
50 vrije slag
10
100 rugslag
11
100 vrije slag
12
100 vrije slag
13
100 vrije slag
14
50 schoolslag
15
25 vrije slag
16
50 schoolslag
17
50 vrije slag
18
200 wisselslag
19
200 wisselslag
20
200 wisselslag
21 4x 25 wisselslag est.

mixed
jongens
meisjes
jongens
meisjes
meisjes
mixed
mixed
jongens
meisjes
jongens
meisjes
meisjes
mixed
mixed
jongens
meisjes
jongens
meisjes
meisjes
mixed

minioren m5/j6 en jonger
minioren 3 en 4
minioren 3 en 4
minioren 5 en 6
minioren 5
junioren 1
minioren m4/5 en j4/5/6
minioren 1,2 en 3
minioren 3 en 4
minioren 3 en 4
minioren 5 en 6
minioren 5
junioren 1
minioren m4/5 en j4/5/6
minioren 1, 2 en 3
minioren 3 en 4
minioren 3 en 4
minioren 5 en 6
minioren 5
junioren 1
minioren 3 en jonger

(swimkick)
(swimkick)

(swimkick)
(swimkick)

Voorronde 2 en 4:
1 4x 50 vrije slag est.
2
100 schoolslag
3
100 vrije slag
4
100 rugslag
5
200 vrije slag
6
200 vrije slag
7
25 vlinderslag
8
25 schoolslag
9
100 wisselslag
10
100 schoolslag
11
100 schoolslag
12
100 rugslag
13
100 rugslag
14
50 vrije slag
15
50 vrije slag
16
100 vrije slag
17
100 wisselslag
18
200 vrije slag
19
100 schoolslag
20
100 schoolslag
21 4x 25 vrije slag est.

mixed
jongens
meisjes
jongens
meisjes
meisjes
mixed
mixed
jongens
meisjes
jongens
meisjes
meisjes
mixed
mixed
jongens
meisjes
jongens
meisjes
meisjes
mixed

minioren m5/j6 en jonger
minioren 3 en 4
minioren 3 en 4
minioren 5 en 6
minioren 5
junioren 1
minioren m4/5 en j4/5/6 (swimkick)
minioren 1, 2 en 3
(swimkick)
minioren 3 en 4
minioren 3 en 4
minioren 5 en 6
minioren 5
junioren 1
minioren m4/5 en j4/5/6 (swimkick)
minioren 1, 2 en 3
(swimkick)
minioren 3 en 4
minioren 3 en 4
minioren 5 en 6
minioren 5
junioren 1
minioren 3 en jonger

