Provinciale Zomerkampioenschappen
2021-2022
Bepalingen & Programma

Met ingang van dit seizoen worden zoveel mogelijk Regiokampioenschappen vervangen door Provinciale
Kampioenschappen. Een lang gekoesterde wens voor vele clubs en zwemmers gaat in vervulling. Sinds
het opgaan van de Kringen in Regio’s waren er nog maar enkele provincies die hun eigen
kampioenschappen hadden. Voor een grote groep zwemmers in Nederland zijn deze Kampioenschappen
het sportieve hoogtepunt van het jaar. Elk jaar worden deze kampioenschappen, zowel in de winter als in
de zomer, georganiseerd door de Regio in samenwerking met één of meerdere verenigingen.
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Algemeen
De KNZB schrijft voor dat zowel in januari als mei van het seizoen in ieder geval een A-Kampioenschap
wordt georganiseerd. De Provinciale Zomerkampioenschappen* van dit seizoen staan geprogrammeerd in
de weekenden van 14/15 en 21/22 mei 2022. Afhankelijk van kwaliteit en kwantiteit kan tevens een
B-Kampioenschap worden georganiseerd. Hiervoor kan een RZC zelf een geschikte datum aanwijzen in de
wedstrijdkalender. De Provinciale Zomerkampioenschappen worden bij voorkeur op de langebaan
georganiseerd.
* Het is nog wel mogelijk dat een Regio besluit om de Winter- en/of Zomerkampioenschappen regionaal
te organiseren. De verschillen per Regio zijn dusdanig dat een overstap in een bepaalde Regio nog niet
gemaakt kan worden.
Wedstrijdprogramma
Programma lange baan inclusief 800/1500:
Sessie 1
100 vlinder D*
100 vrij H*
200 school D
200 vlinder H
50 vrij D*
50 rug H*
400 wissel D
200 wissel H*
4x200 vrij est. D

Sessie 2
100 rug H*
200 wissel D*
50 school H*
50 rug D*
1500 vrij H
200 vlinder D
200 vrij H*
100 vrij D*
4x 100 wissel est. H
4x 100 vrij est. D

Sessie 3
100 rug D*
200 rug H*
50 school D*
400 vrij H*
800 vrij D
100 school H*
200 vrij D*
50 vlinder H*
4x 100 wissel est. D
4x 100 vrij est H

Sessie 4
400 vrij D*
400 wissel H
100 school D*
200 school H
50 vlinder D*
50 vrij H*
200 rug D
100 vlinder H*
4x200 vrij est. H

Sessie 3
200 rug H*
100 rug D*
400 vrij H*
50 school D*
100 school H*
200 vrij D*
50 vlinder H*
4x 100 wissel est. D
4x 100 vrij est H

Sessie 4
400 vrij D*
400 wissel H
100 school D*
200 school H
50 vlinder D*
50 vrij H*
200 rug D
100 vlinder H*
4x 200 vrij est. H

Programma lange baan exclusief 800/1500:
Sessie 1
100 vlinder D*
100 vrij H*
200 school D
200 vlinder H
50 vrij D*
50 rug H*
400 wissel D
200 wissel H*
4x 200 vrij est. D

Sessie 2
200 wissel D*
100 rug H*
50 rug D*
50 school H*
200 vlinder D
200 vrij H*
100 vrij D*
4x 100 wissel est. H
4x 100 vrij est. D

De lange afstanden kunnen eventueel in een apart kampioenschap georganiseerd worden.
* deze onderdelen zijn ook open voor Parazwemmers.
Plaatsing, limieten & leeftijdsgroepen
Plaatsing
•
Plaatsing voor het A-kampioenschap geschiedt op basis van Swimrankings en per
programmanummer wordt het aantal series bepaald door de Regio.
•
Voor de Paralympische zwemmers zijn de limieten uit de iMOAZ-tabellen van toepassing.
•
Zwemmers die op een nummer voor het A-kampioenschap zijn geaccepteerd, zijn voor het
desbetreffende nummer uitgesloten van deelname aan de evt. B-Kampioenschappen.
•
Voor het evt. B-kampioenschap hanteert de regio dezelfde werkwijze als bij het Akampioenschap.
Realiseren van tijden
•
Tijden kunnen worden gerealiseerd in de periode zoals deze ook is opgenomen in de KNZB
wedstrijdkalender.

Provinciale Zomerkampioenschappen
2021-2022
Bepalingen & Programma
•
•
•

Tijden gemaakt in wedstrijden waarbij niet aan de KNZB reglementen is voldaan, worden niet
geaccepteerd.
Tijden van een startzwemmer in een estafette worden geaccepteerd, indien deze in het procesverbaal als zodanig zijn gewaarmerkt, met uitzondering van gemengde estafettes.
Tussentijden van individuele nummers worden geaccepteerd, indien deze in het proces-verbaal
als zodanig zijn gewaarmerkt.

Leeftijdsindeling
Tijdens deze kampioenschappen wordt er zowel bij de jongens/heren als de meisjes/dames gezwommen
in de leeftijdsgroepen junioren t/m senioren. Zie onderstaande tabel voor de leeftijdsindeling, waarvoor
ook de prijzen van toepassing zijn:
Categorieën
Junioren 1/2
Junioren 3/4
Jeugd 1/2
Senioren 1/2
Senioren open
•
•
•

Deelnemers kunnen op de persoonlijke nummers uitsluitend in hun eigen leeftijdsgroep starten.
Estafettes worden alleen in de leeftijdsgroepen Junioren 1-4 en Senioren Open gezwommen.
Op de estafettenummers kunnen wel jongere deelnemers uitkomen mits in overeenstemming met
de leeftijdsbeperkingen (artikel D17 van het zwemreglement).

Deelname Para-zwemmers
•
De Kampioenschappen staan open voor deelname door Para-zwemmers. Op basis van de limieten
vanuit de IMOAZ tabel kunnen zwemmers met een classificatie deelnemen aan de
Regiokampioenschappen.
•
Zij zwemmen op basis van de inschrijftijd geïntegreerd met de valide zwemmers en kunnen ook
meedoen om de prijzen per programmanummer bij de valide zwemmers. Dat is alleen mogelijk
op basis van de gezwommen tijden.
•
Per weekend wordt de beste 3 prestaties bij dames en heren (all-in, gesplitst per geslacht)
volgens WPS punten gewaardeerd met medailles. Er zijn geen afzonderlijke prijzen voor Parazwemmers per programmanummer.
Inschrijvingen, indelingen & afmeldingen
Inschrijvingen
•
De inschrijving sluit op 3 mei 2022 (voor beide weekenden).
•
Sporters die zijn opgenomen op de plaatsingslijsten op de KNZB-Regio-website zijn gerechtigd
om in te schrijven voor de PZK voor het onderdeel waarmee ze op de plaatsingslijsten staan.
•
De zwemmers die als reserve-zwemmers zijn opgenomen in de plaatsingslijsten mogen zich ook
inschrijven.
•
Let op! Alle persoonlijke starts dienen te worden ingeschreven door de verenigingen.
o Wanneer de tijden waarmee ingeschreven wordt nog niet in de webkalender zijn geüpload
of op swimrankings staan, dient u dit te melden in de mail en een uitslag (pdf) of link
naar de uitslag bij te voegen.
•
Sporters die niet op de plaatsingslijst voorkomen worden niet geaccepteerd, behoudens eventuele
para-zwemmers.
•
Bij inschrijving van een zwemmer met een handicap dient in het lxf-uitnodigingbestand de
handicapcode meegestuurd te worden.
Estafettes
•
Per programmanummer kan een zwemmer/ster slechts eenmaal in een estafetteteam uitkomen.
•
Per vereniging kan met max. 2 estafetteploegen op een nummer worden ingeschreven.
•
Na sluiting van de inschrijftermijn is verandering van de ingeschreven leeftijdscategorie niet
toegestaan. De oudste zwemmer van een estafetteploeg bepaalt de categorie.
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De inschrijftijden dienen altijd de snelst gezwommen tijd uit de kwalificatieperiode te zijn. Ter
controle dient bij alle inschrijftijden de datum en plaats van de wedstrijd vermeld te worden.
Bij het inschrijven van estafetteploegen geldt dat moet worden ingeschreven met opgetelde
individuele tijden van de vier zwemmers. Alleen wanneer door de opgetelde individuele tijden van
de vier zwemmers, de totaaltijd niet gemaakt kan worden, mag gebruik worden gemaakt van een
als estafette gezwommen (limiet)tijd.
Alle inschrijftijden dienen op een controleerbare wedstrijd te zijn gezwommen.

U kunt uw inschrijving verrichten via e-mail
•
U dient het SPLASH/Lenex-gegevens bestand, alsmede de deelnemerslijst zwemmers als pdfbestand in te sturen.
•
NB. Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het volgende
voorbeeld:
jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-PK-jaartal--inschr.lxf
jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-PK-jaartal--inschr.pdf
•
Alle bestanden kunnen gemaild worden naar –emailadres-. U dient als onderwerp in de mail te
vermelden "Inschrijving PK-jaartal- + de naam van uw vereniging."
•
Bij inschrijving via e-mail krijgt u een ontvangst bevestiging, alleen met deze ontvangst
bevestiging is uw inschrijving definitief door de Regio ontvangen.
Ongerechtigde, onvolledige of te late inschrijving
•
Onder ongerechtigde inschrijving wordt verstaan:
o inschrijvingen met tijden gezwommen op wedstrijden waarbij niet aan de reglementen
van de KNZB is voldaan.
o tijden uit een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast programmanummer dat niet
op de wedstrijdaanvraag voorkwam.
•
Voor ongerechtigde inschrijvingen wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie
tarievenlijst).
•
Voor onvolledige of onjuiste inschrijvingen, die niet voor sluiting van de inschrijftermijn zijn
gecorrigeerd, en voor inschrijvingen die na sluiting van de inschrijftermijn worden ontvangen
wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie tarievenlijst).
Aanvullingen series
•
Er wordt altijd zo veel mogelijk met volle series gezwommen.
•
Zwemmers die zijn ingeschreven boven het aantal vastgestelde series worden als reserve
vermeld op de inschrijflijsten. Zij kunnen, vanaf –publicatiedatum livetiming-, zelf op livetiming
volgen op welke plaats zij reserve staan. Na het verstrijken van de afmeldtermijn vindt
definitieve plaatsing plaats.
•
Aanvulling is mogelijk tot sluiting van de afmeldtermijn, zijnde –datum en tijd afmeldtermijn-,
daarna zullen niet geplaatste zwemmers uit de deelnemerslijsten worden verwijderd.
•
Bovenstaande geldt ook voor estafettes.
Series; indeling, afmelden
•
De series worden ingedeeld op basis van zwemtijden, ongeacht baanlengte.
•
Per gedefinieerde leeftijdsgroep wordt er een snelste serie samen gesteld. Zwemmers die buiten
de snelste serie vallen worden verder all-in ingedeeld volgens bovenstaande concept.
•
Eventueel kunnen series van verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar worden gevoegd.
•
De Provinciale Zomerkampioenschappen vormen per weekend één wedstrijd, wat inhoudt dat
schriftelijke afschrijvingen uiterlijk voor aanvang van de eerste juryvergadering op zaterdag in
het bezit van de organisatie (e-mailadres) moeten zijn:
o Uitgezonderd is ziekte op zondag.
o Hetzelfde geldt ook voor wijzigingen in estafettes.
o Afmeldingen die later worden gedaan zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C 14.5
worden beboet (zie tarievenlijst).
Overige bepalingen
Ceremonie en prijsuitreiking:
•
Alle prijswinnaars dienen zich tijdig, op aangeven van de speaker te melden bij de verzamelplaats
•
Alle prijswinnaars dienen in hun clubtenue met schoeisel zich te melden.
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Het oplopen en aflopen naar het erepodium geschiedt gezamenlijk op aangeven van de
organisatie
Deelnemers die zich na de oproep door de speaker niet tijdig persoonlijk melden in de
voorstartruimte en deelnemen aan de huldigingceremonie zullen geen medaille en/of
kampioenschapsdiploma ontvangen.
We verzoeken coaches en/of ploegleiders voorafgaand aan het evenement de sporters te
informeren over dit protocol

Verrekening startgelden
•
Inschrijfgeld voor de kampioenschappen is als volgt:
o Individuele start:
€
o Estafette:
€
•
De bedragen (incl. administratieve heffingen) zijn verschuldigd bij inschrijving, mits zwemmers
zijn geplaatst. Eventuele opgeroepen reserves zijn ook startgeld verschuldigd. Bij ziek- en
afmeldingen na sluiting van de inschrijving zijn inschrijfgelden verschuldigd. Er vindt geen
restitutie plaats.
Slotbepaling
•
De Regio Zwemcommissie behoudt zich het recht van wijziging voor indien de omstandigheden
dit noodzakelijk maken.
Versiebeheer en noot van de KNZB
De geel gearceerde punten worden door de Regio aangepast naar eigen behoefte.
20.05.2021
01.06.2021
08.07.2021
25.10.2021

Concept versie opgesteld
Update t.a.v. programma, nu ook een exclusief lange afstanden versie opgenomen.
Tevens de leeftijdsgroep senioren 1 en 2 opgenomen.
Diverse wijzigingen doorgevoerd
Diverse wijzigingen doorgevoerd

