NK Junioren 2021
korte baan
Wedstrijdbepalingen - Addendum

Inleiding

Dit addendum op de bepalingen van de NK Junioren (NJK) korte baan, die van 10 t/m 12 december
in het Pieter van den Hoogenband (PvdH) Zwemstadion te Eindhoven worden georganiseerd, is
noodzakelijk geworden, omdat de rijksoverheid beperkende maatregelen heeft afgekondigd die ten
tijde van het NK Junioren van kracht zijn.
Niettemin kunnen vrijwel alle geplande activiteiten doorgang vinden. Vooral het tijdschema is
gewijzigd en de finalesessies voor Junioren 3/4 zijn geschrapt.

Algemene richtlijnen
-

-

De accommodatie mag niet gebruikt worden tussen 17.00 en 05.00 uur.
Voor alle Corona-maatregelen wordt verwezen naar het bijgevoegd specifieke Coronaprotocol. Volg de maatregelen stipt op.
o Wij adviseren alle bij de NJK betrokken personen, ongeacht leeftijd en rol, om voor
vertrek naar Eindhoven een zelftest of bij voorkeur een test te doen middels ‘testen
voor toegang’. Een afspraak is eenvoudig in te plannen via
https://www.testenvoortoegang.org/. Als richtlijn geldt dat niet eerder dan 24 uur
voor de eerste aankomst bij het zwembad je laat testen c.q. een zelftest doet.
o Mocht deze (zelf)test tot een positieve uitslag leiden dan vragen we je om de
desbetreffende coördinator, ploegleider of andere teamleider te informeren en de
richtlijnen van het RIVM op te volgen.
Er zal niet gemeten worden door InnoSportLab zoals eerder aangegeven.
Uitsluitend personen die voor het plaatsvinden van de wedstrijden noodzakelijkerwijs
aanwezig dienen te zijn in het zwembad verkrijgen toegang.

Tijdschema programmering
Vrijdag
Inzwemmen
Sessie 2/4
Inzwemmen
Sessie 1/3/5
Einde

13.00 – 13.45
14.00 – 16.30
16.30

Programma (wijziging)

Zaterdag
07.00 – 07.45
08.00 – 10.30
13.00 – 13.45
14.00 – 16.30
16.30

Zondag
07.00 – 07.45
08.00 – 10.30
13.00 – 13.45
14.00 – 16.30
16.30

De finales voor Junioren 3 en 4 in de middagsessies worden geschrapt. Alle programmanummers
worden als rechtstreekse finale gezwommen. Daardoor zijn er enkele verschuivingen in het
programma op zaterdag en zondag:
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1. De 200m schoolslag Junioren 3-4 gaat van het ochtendprogramma naar het
middagprogramma.
2. De rest van de ochtendprogramma’s blijft hetzelfde, dus ook de 200m schoolslag junioren
1-2.
3. De middagprogramma’s worden dan als volgt:
Za
Zo
a. 100 wissel
J
Para
M
b. 200 school
J
Jun 3-4
M
c. 100 vlinder
M
Jun 1-2 + Para
J
d. 100 rug
J
Jun 1-2
M
e. 200 vrij
M
Jun 3-4 + Para
J
f. 50 vrij
J
Jun 3-4 + Para
M
g. 200 rug
M
Jun 1-2 + Jun 3-4
J
h. 200 wissel
J
Jun 1-2 + Jun 3-4
M
i. 4x100 vrij
M
Jun 1-4
J
j. 4x100 wissel J
Jun 1-4
M

Prijsuitreikingen (wijziging)
Dit zal nog nader worden bepaald.

Accreditaties (aanvulling)

Per deelnemende vereniging is 1 'chauffeurskaart' beschikbaar. De chauffeur mag bij de ploeg op
de tribune verblijven, mits hij/zij 1.5m afstand houdt van andere volwassenen en voldoet aan het
COVID-protocol. De chauffeurskaart is nadrukkelijk geen coachkaart en hij/zij mag zich niet op het
pooldeck begeven. Bij misbruik wordt de chauffeurskaart ingenomen.

Teamsoverleg

Tijdens het Teamsoverleg van woensdag 8 december a.s. met aanvang 20.00 uur zullen de laatste
details van de organisatie bekend worden gemaakt.
Link naar vergadering: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Versiebeheer & Slotbepalingen

De KNZB behoudt zich het recht van wijziging voor indien de omstandigheden dit noodzakelijk
maken. Voor deze wedstrijd gelden de richtlijnen en adviezen van het bijgevoegde NK-protocol.
04.12.2021
06.12.2021

Eerste versie addendum samengesteld.
Chauffeurskaart

