Dutch Swimming League
De Finals 2022

In het weekend van 26 en 27 maart a.s. worden de Finals van de Dutch Swimming League 2022
georganiseerd. In de landelijke DSL-finals binden 10 topteams op zondag 27 maart a.s. de strijd
met elkaar aan in het Zwemcentrum van Rotterdam waar de organisatie in handen is van de KNZB
en de Blue Marlins. De wedstrijd begint om 14.30 uur en duurt iets langer dan 2 uur. De regionale
finals vinden plaats in Renkum en Emmen. In deze bepalingen worden vooral de specifieke en
aanvullende regels voor de finale benoemd.

Algemeen
Organisatie, data en accommodatie
•

Tijdwaarneming gebeurt volgens de geldende regelgeving, bij voorkeur met elektronische
tijdwaarneming.

Programma
•
•

Het finale 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.

Aan- en afmelden
•

Het aanmelden van teams voor deelname aan de DSL dient per email te geschieden via
nkinschrijvingen@knzb.nl.

DSL finals
•
•
•
•

De DSL finals bestaan uit de Nationale Finals en een of meer Regionale Finals.
De Nationale Finals wordt door de KNZB in samenwerking met een vereniging georganiseerd.
De 10 teams die na de voorronde de hoogste score hadden, hebben zich geplaatst voor de
Nationale Finals.
De teams die zich niet plaatsen voor de Nationale Finals worden regionaal ingedeeld door de
KNZB met dezelfde uitgangspunten als de Nationale Finals. Het aantal Regionale Finals 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/vrouwen:
jongens/mannen:
Senioren open
Senioren open
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Teamsamenstelling
•
•
•

Een team dat meedoet aan de DSL bestaat uit maximaal 16 sporters, mannen en vrouwen. De
verdeling man/vrouw mag naar eigen inzicht plaatsvinden.
Het team mag uit een onbeperkt aantal gastzwemmers bestaan.
Elk team krijgt door loting een vaste baan aangewezen voor de hele wedstrijd.

Inschrijvingen, uitslagen en puntentelling
Inschrijving en vervanging
•
•

•
•
•
•

Inschrijving vindt plaats bij de KNZB of de organiserende vereniging.
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.
Elk teamlid dient tenminste uit te komen bij één estafette of koppelrace.
Teams mogen tot 3 teamleden per individueel programmanummer inschrijven.
Teams mogen tot 2 estafettes en 2 koppels per programmanummer inschrijven.

Couple race
Een Couple race wordt gezwommen met 2 zwemmers/sters, die afwisselend steeds 50m zwemmen.
Omdat de estafettevolgorde wordt aangehouden, zijn alle starts en overnames vanuit het water. De
vier slagen in de couple race worden in de volgorde rug-rug, school-school, vlinder-vlinder en borstborst gezwommen. Tussentijden worden niet genoteerd.
Skins race
Een Skins race is een afvalrace met series, halve finale en finale, die direct na elkaar worden
gezwommen en waarbij de tijd van ondergeschikt belang is.
- Voorafgaand aan de couple race wordt de slag bepaald voor beide Skins races.
o Het winnende team van progr.nr. 1 mag de slag voor de Skins vrouwen bepalen.
o Het winnende team van progr.nr. 2 die van de Skins mannen.
- Direct na de beide couple races geeft elk team 2 zwemmers op.
- Er wordt begonnen met 2 series en 20 zwemmers (10 banenbad).
- Uit beide series gaan de 5 eerst aankomenden door naar de halve finale.
- In de halve finale (1 serie), met 10 zwemmers, gaan de 5 eerst aankomenden naar de finale.
De indeling voor de finale Skins is willekeurig.
- De finale wordt met 5 zwemmers gezwommen.
In een 6 banenbad is sprake van 12 deelnemers en vervolgens 6 halve finalisten en 4 finalisten.

Puntentelling
• Bij de Nationale en Regionale Finals is een plaats puntentelling van toepassing.
• Per individueel programmanummer tellen de twee beste resultaten per team mee voor het
wedstrijdresultaat. De puntentelling is als volgt:
o Nr. 1 wint 25 punten, nr. 2 – 22 punten, nr. 3 – 20 punten, nr. 4 – 18 punten, nr. 5 – 17
punten, etc. daarna steeds 1 punt minder t/m nr. 20 – 2 punten.
o Bij diskwalificatie géén punten, maar de andere teamleden kunnen punten scoren.
o Niet gestart (NG) géén punten.
o Regionaal past het aantal punten naar gelang het aantal deelnemende teams.
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• Bij estafettes en couple races telt alleen het snelste resultaat. De puntentelling is dan:
o Dubbele punten als bij individueel, nr. 1 wint 50 punten, nummer 2 – 44 punten, etc.
• Bij de skins races gelden dezelfde punten als individueel, maar dan wel per race:
o Series met 20 zwemmers
25 t/m 2 punten
o Halve finale met 10 zwemmers
25 t/m 12 punten
o Finale met 5 zwemmers
25 t/m 17 punten
o De winnaar van de Skins verdient dus max. 75 punten.

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 2022 en ontvangt een
kampioensschaal/bokaal. De nummers 2 en 3 ontvangen eveneens een bokaal.
Voor iedere regionale finale worden ook drie prijzen beschikbaar gesteld.

Programma
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

