Dutch Swimming League 2021-2022
Programma & bepalingen

De Dutch Swimming League (DSL) is het doorontwikkelde wedstrijdconcept van de in 2019/2020
geïntroduceerde TeamMeet. Die werd enthousiast ontvangen, maar werd in de uitrol gehinderd door
de COVID-lockdown. De DSL past uitstekend binnen de visie van het KNZB Sportmodel. Korte
flitsende wedstrijden in teamverband. Samen met jouw teamgenoten het best mogelijke
teamresultaat neerzetten en de strijd aangaan met andere teams. De wedstrijdenreeks is
voornamelijk gericht op onze (senioren) zwemmers met ambitie! Inspiratiebron voor de DSL is de
International Swimming League (ISL).
Via twee voorronden plaatsen de beste 8 DSL-teams zich voor de Nationale Finale. Overige teams
worden, naar gelang het aantal inschrijvingen, voor de derde wedstrijd ingedeeld in regionale
finales. Enkele kenmerken van deze Dutch Swimming League zijn: kleine teams, kortdurend,
koppel- en afvalraces en open voor gastzwemmers! Ons credo: doe samen mee!
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Algemeen
Organisatie, data en accommodatie
•
•
•
•
•
•

•

Wedstrijden in het kader van de DSL worden door één of meer van de deelnemende
verenigingen georganiseerd en worden uitsluitend in een 25m bad gezwommen.
De voorrondewedstrijden worden aangemerkt als een LAC/I-wedstrijd. De finale wordt conform
het KNZB-reglement als (Finale) Nationale Zwemcompetitie aangemerkt.
Tijdwaarneming gebeurt volgens de geldende regelgeving, bij voorkeur met (semi) elektronische
tijdwaarneming.
De DSL bestaat uit 2 voorronden en wordt afgesloten met een nationale en regionale finale(s).
De data van deze wedstrijden zijn opgenomen in de Wedstrijdkalender op de KNZB website.
De wedstrijden van de DSL dienen op de door de KNZB vastgestelde data gezwommen te
worden. Er zijn 3 data beschikbaar voor 2 voorronden; de organisatie mag in overleg met de
partners zelf bepalen welke data het beste uitkomen.
Indien een wedstrijd geen doorgang kan vinden wegens calamiteiten dient contact gezocht te
worden met het bondsbureau en wordt samen naar een oplossing gezocht.

Programma
•
•
•

Het programma is terug te vinden op de laatste pagina van dit document.
Van de gepubliceerde volgorde van het programma mag niet worden afgeweken. Er mogen ook
geen nummers worden toegevoegd.
Er is één niveau, d.w.z. alle deelnemende teams zwemmen hetzelfde programma.

Kosten
•
•

Het inschrijfgeld voor de DSL 2021-2022 bedraagt € 135,00 per team.
Het inschrijfgeld wordt in de maand januari aan de verenigingen gefactureerd.

Aan- en afmelden
•
•
•
•

Het aanmelden van teams voor deelname aan de DSL dient per email te geschieden via
zwemmen@knzb.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 februari 2022.
Wedstrijden van de DSL dienen te worden aangemeld via de webkalender.
Per wedstrijdronde kan slechts één datum worden aangemeld.
Het afmelden kan eveneens tot uiterlijk 1 februari 2022. Bij afmelden na 1 februari a.s. blijft het
inleggeld verschuldigd.

Tegenstanders en poule-indeling
•
•

Elke vereniging dient zelf voor wedstrijdpartners te zorgen; bij voorkeur met 6 deelnemende
teams in een 6 banenbad of 8 teams in een 8 banenbad.
U wordt geadviseerd afspraken met wedstrijdpartners en zwembadverhuurders duidelijk vast te
leggen.

DSL finals
•
•
•

De DSL finals bestaan uit een Nationale Finale en een of meer Regionale Finales.
De Nationale Finale wordt door de KNZB in samenwerking met een vereniging georganiseerd.
De 8 teams die na 2 ronden de hoogste score hebben, plaatsen zich voor de Nationale Finale;
uitgangspunt hierbij is een 8 banen zwembad.
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•

De teams die zich niet plaatsen voor de Nationale Finale worden regionaal ingedeeld door de
KNZB met dezelfde uitgangspunten als de Nationale Finale. Het aantal Regionale Finales hangt af
van het aantal deelnemende teams en is niet per definitie gelijk aan de KNZB-regio’s.

Leeftijdsindeling
•

De volgende leeftijdsindeling is van toepassing:
meisjes/dames
jongens/heren
Senioren open
Senioren open

Teamsamenstelling
•

•
•
•
•
•

Een team dat meedoet aan de DSL bestaat uit tenminste 8 en maximaal 16 sporters, mannen en
vrouwen. De verdeling man/vrouw mag naar eigen inzicht plaatsvinden met een minimum van 4
mannen en 4 vrouwen.
Het team mag uit een onbeperkt aantal gastzwemmers bestaan. Belangrijk is dat één
vereniging de organisatie en inschrijving van het team voor haar rekening neemt.
Er zijn geen reserves, al hoeft niet elk opgegeven teamlid aan elke wedstrijd deel te nemen.
De teamsamenstelling geldt voor de hele reeks van 3 wedstrijden (incl. finale) en mag gewijzigd
of aangevuld worden tot de eerste wedstrijd.
Elk team mag de verenigingsnaam aanhouden, eventueel aangevuld met een nummer bij
meerdere teams, maar men mag ook zelfbedachte naam opgeven, evt. voorzien van een eigen
logo.
Elk team krijgt een vaste baan aangewezen voor de hele wedstrijd.

Inschrijvingen, uitslagen en puntentelling
Inschrijving en vervanging
•
•
•

•
•
•
•
•

Inschrijving vindt plaats bij de organiserende vereniging.
Deelnemers mogen gedurende de reeks niet vervangen worden.
Houdt voor afmelden van zieke of geblesseerde sporters het KNZB reglement (D19.1) in acht
voor wat betreft de termijn. Voor het overige geldt de afmeldingsregeling met de termijnen zoals
deze door de organiserende vereniging zijn vastgelegd.
Een teamlid mag aan maximaal 3 persoonlijke nummers deelnemen per wedstrijdronde.
Elk teamlid dient tenminste uit te komen bij een estafette of koppelrace.
Elk teamlid dient tenminste uit te komen bij één voorronde wedstrijd, anders kan niet worden
deelgenomen aan de Finale.
Teams mogen tot 3 teamleden per programmanummer inschrijven.
Teams mogen tot 2 estafettes en 2 koppels per programmanummer inschrijven.

Puntentelling
• Per individueel programmanummer tellen de twee beste resultaten per team mee voor het
wedstrijdresultaat.
• Bij estafettes en koppelraces telt alleen het snelste resultaat.
• Het wedstrijdresultaat in de 2 voorronden wordt bepaald middels de FINA puntentabel.
• Bij de Nationale en Regionale Finale(s) is een plaats puntentelling van toepassing. Voor de
finalewedstrijden zullen wellicht nog nadere bepalingen gelden, welke later worden
gecommuniceerd.
• Beide puntentellingen zijn voor gedefinieerd in de Splash wedstrijdsjablonen.

• In geval van diskwalificatie of geen deelname worden er geen punten toegekend.
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• In de voorrondewedstrijden tellen de skins races niet mee in de telling, maar zijn als “oefensessie
voor de finale” toegevoegd.

Uitslagen
•

•
•

De organiserende vereniging dient de uitslagen van de voorronde wedstrijden op dezelfde dag,
zo spoedig mogelijk na afloop, als .lxf uitslagbestand te uploaden in de webkalender van de
KNZB.
Voor de Regionale Finale geldt eenzelfde procedure.
De puntentelling, als apart bestand, dient te worden ingevoerd op de separate DSL website.

Bezwaar & verzoek tot correcties
•

Correcties op een uitslag kunnen alleen in overleg met de scheidsrechter tot uiterlijk de
woensdag na de wedstrijd worden doorgevoerd.

Kampioenschap & Prijzen
•
•
•

De winnaar van de Nationale Finale is DSL-Champion 21/22 en ontvangt een
kampioensschaal.
De nummers 2 en 3 ontvangen een bokaal.
Voor iedere regionale finale worden ook drie prijzen beschikbaar gesteld.

Deelnemen met meerdere teams
•
•

Indien een vereniging met meerdere teams in de DSL uitkomt, blijven de teamleden gedurende
de hele reeks uitkomen voor hetzelfde team.
De verenigingen met meerdere teams in de DSL dienen ervoor te zorgen dat elk team met
teamnummer is ingeschreven. Het depotnummer dient hetzelfde te blijven. Op de KNZB website
staat een beschrijving hoe dit ingesteld kan worden.

Versiebeheer & slotbepaling 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
28.05.2021
27.07.2021
10.09.2021
27.10.2021
29.11.2021
12.01.2022

1e versie seizoen 2021-2022
Team Meet Senioren is omgevormd tot Dutch Swim League, een competitievorm met
elementen uit de ISL en toegankelijk voor teams met gastzwemmers.
Diverse wijzigingen in bepalingen en programma
Aantal gastzwemmers van 50% naar onbeperkt. Inschrijfdatum is verlengd naar 1
december a.s.
Programma aangepast.
Inschrijfdatum naar 1 januari a.s.
Inschrijfdatum naar 1 februari a.s.; wijzigen en/of aanvullen van teams mogelijk tot
de eerste wedstrijd.
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Programma
Toelichting

Voorronde 1
1 4x50m
2 4x50m
3 50m
4 50m
5 100m
6 100m
7 200m
8 200m (4x50m)
9 200m (4x50m)
10 50m
11 50m
12 100m
13 100m
14 200m
15abc 50m

wisselslag est.
vrije slag est.
vlinderslag
vrije slag
vrije slag
schoolslag
wisselslag
wisselslag couple race*
vrije slag couple race*
rugslag
schoolslag
vlinderslag
rugslag
vrije slag
skins race**

heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren

Voorronde 2
1 4x50m
2 4x50m
3 50m
4 50m
5 100m
6 100m
7 200m
8 200m (4x50m)
9 200m (4x50m)
10 50m
11 50m
12 100m
13 100m
14 200m
15abc 50m

wisselslag est.
vrije slag est.
vlinderslag
vrije slag
vrije slag
schoolslag
wisselslag
wisselslag couple race*
vrije slag couple race*
rugslag
schoolslag
vlinderslag
rugslag
vrije slag
skins race**

dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames

Finaleprogramma op de volgende pagina.

* Couple race
Een Couple race wordt gezwommen
met 2 zwemmers/sters, die
afwisselend steeds 50m zwemmen.
Alleen de eerste 50m is vanaf het
startblok, daarna wordt in het water
gewisseld. De vier slagen in de
koppelrace wordt in de volgorde
vlinderslag, rugslag, schoolslag,
borstcrawl gezwommen.
** Skins race
Met tweemaal “kop of munt” (eerste
keuze vl/rc of ss/bc; na de tweede
keuze blijft 1 slag over!) wordt
bepaald welke slag er gezwommen
wordt in de skins race:
- Voorafgaand aan de couple race
wordt de slag bepaald.
- Direct na de beide couple races
geeft elk team 2 zwemmers op.
- Er wordt begonnen met 2 series
en 16 zwemmers (8 banenbad).
- Uit beide series gaan de 4 eerst
aankomenden door naar de halve
finale.
- In de halve finale, met 8
zwemmers, gaan de 4 eerst
aankomenden naar de finale.
In een 6 banenbad is sprake van 12
deelnemers en vervolgens 6 halve
finalisten en 4 finalisten.
Alleen tijdens de Nationale en
Regionale finale leveren de skins
races extra punten op!
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Finale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17abc
18abc

DSL
4x100m
4x50m
100m
50m
100m
50m
200m
400m (8x50m)
400m (8x50m)
100m
50m
100m
50m
200m
4x100m
4x50m
50m
50m

wisselslag est.
vrije slag est.
wisselslag
vlinderslag
rugslag
schoolslag
vrije slag
vrije slag couple race*
wisselslag couple race*
wisselslag
vlinderslag
rugslag
schoolslag
vrije slag
vrije slag
wisselslag
skins race**
skins race**

Mixed estafette
Mixed estafette
Dames
Heren
Dames
Heren
Dames
Mixed estafette
Mixed estafette
Heren
Dames
Heren
Dames
Heren
Mixed estafette
Mixed estafette
Heren
Dames

