Minioren Club Meet 2020-2021
Bepalingen & Programma

De Minioren Club Meet is doorontwikkeld. Belangrijk om te weten is dat vrijwel alle
verenigingen kunnen deelnemen aan dit spektakel. Deelname kan met teams die bestaan
uit maximaal 20 kinderen.
Via de drie voorronden plaatsen de ploegen zich of voor de Nationale Arena Club Meet of
de Regionale Finale Club Meet. Deze Club Meet wedstrijden zijn in de eerste plaats een
echte teamwedstrijd voor de minioren! Dat kenmerkt zich o.a. door leuke estafettes en
een aantrekkelijk programma!
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Algemeen
•

Verenigingsteams met zwemmers uit de leeftijdsgroepen minioren 2 t/m 6 en
zwemsters uit de leeftijdsgroepen minioren 2 t/m 5 kunnen in teamverband
deelnemen aan de Minioren Club Meet reeks.

Organisatie en accommodatie
•
•
•
•

De Minioren Club Meet wordt door of namens de regio (in samenwerking met één of
meerdere verenigingen) georganiseerd in een 25m bad.
Het aanmelden van de Minioren Club Meet geschiedt door de organiserende partij
door middel van de webkalender en is kosteloos.
De regio is vrij te bepalen hoe de verdeling van de Minioren Club Meet(s) wordt
bepaald. Daarbij mag worden afgeweken van de provinciegrenzen binnen de regio.
Wedstrijden duren idealiter 2 tot 2.5 uur.

Datum
Voor de data van de diverse Minioren Club Meet wedstrijden verwijzen we naar de KNZB
wedstrijdkalender.

Programma
•
•
•

Van de gepubliceerde volgorde van het Minioren Club Meet programma mag niet
worden afgeweken.
Het is niet toegestaan om andere nummers aan het programma toe te voegen.
U treft het programma op de laatste pagina van dit document, inclusief de
vervangende tijden.

Kosten
De kosten voor deelname worden door de regio vastgesteld en gepubliceerd.

Beoordeling en jury samenstelling
•

In het reglement valt deze wedstrijdreeks bij artikel D2.1.4 onder “alle andere
wedstrijden”.

Plaatsing
Alle startvergunninghouders in de eerder genoemde leeftijdsgroepen kunnen deelnemen
aan de Regionale Minioren Club Meet, het is niet toegestaan inschrijfbeperkingen of
limieten vast te stellen.

Inschrijven
•
•
•
•
•
•

Alle verenigingen kunnen meedoen; de teamgrootte is maximaal 20 deelnemers.
Verenigingen kunnen ook met meerdere teams deelnemen, maar deelnemers mogen
slechts in één team starten. Op de KNZB website is een handleiding hiervoor
beschikbaar.
De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep worden
ingeschreven.
Zwemmers die nog geen inschrijftijd hebben voor een afstand dienen met een
serieuze trainingstijd in te schrijven.
Elke deelnemer mag per ronde maximaal 4x aan de start komen (dit is inclusief de
estafettes).
Gemengde estafettes worden met 2 jongens en 2 meisjes gezwommen, tenzij anders
is beschreven in het programma.
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•
•

Indien binnen één regio per ronde meerdere wedstrijden worden gehouden, mag
ieder team slechts voor één wedstrijd worden ingeschreven.
De regio maakt bekend naar welk adres de inschrijvingen voor de wedstrijd gestuurd
dienen te worden.

Puntentelling
Puntentelling bij voorrondes
•
•
•

Het snelste resultaat per programmanummer per vereniging telt mee in de
puntentelling.
Er wordt een seconden puntentelling gehanteerd.
Er zijn vervangende tijden opgesteld, die gebruikt worden voor die nummers, waarop
geen deelnemer(s) ingeschreven is (zijn), als de score langzamer is dan de
vervangende tijd of bij ongerechtigd uitkomen.

Puntentelling bij de Nationale Arena Club Meet
•

•
•

Bij de finale wedstrijd is een plaats puntentelling van toepassing. De snelste
deelnemer per vereniging telt hiervoor mee. De nummer 1 van elk onderdeel krijgt
17 punten (16 + 1 bonus), de nummer 2 krijgt 15 punten , de nummer 3 krijgt 14
punten, t/m de nummer 16, die krijgt 1 punt.
Bij geen deelname op een nummer krijgt de betreffende vereniging geen punten
Bij diskwalificatie wordt 1 punt afgetrokken.

Puntentelling bij de Regionale Finale Club Meet
•

•
•

Bij de finale wedstrijd is een plaats puntentelling van toepassing. De snelste
deelnemer per vereniging telt hiervoor mee. De nummer 1 van elk onderdeel krijgt
13 punten (12 + 1 bonuspunt), de nummer 2 krijgt 11 punten, de nummer 3 krijgt
10 punten, t/m de nummer 12, die krijgt 1 punt.
Bij geen deelname op een nummer krijgt de betreffende vereniging geen punten
Bij diskwalificatie wordt 1 punt afgetrokken.

Wisselen van teams en/of vereniging
•
•
•
•

Zwemmers die in een voorronde punten hebben gehaald voor een vereniging (dit
geldt ook voor punten gehaald in de estafettes) mogen in de andere rondes alleen
namens diezelfde vereniging uitkomen.
Indien een vereniging twee of meer teams laat starten mogen zwemmers die in de
eerste of tweede voorronde punten hebben gehaald voor een hoger team in de
respectievelijk tweede en derde voorronde niet worden ingezet in een lager team.
Een zwemmer die in de eerste, tweede of derde voorronde heeft meegeteld in een
lager team mag wel worden ingezet in een hoger team. Als hoogste team wordt het
team beschouwd dat als hoogste van de vereniging in de eerste voorronde eindigt.
Zwemmers die in een of meer voorronden punten hebben gehaald voor een
vereniging mogen in de regionale of landelijke finale alleen starten voor de vereniging
waarvoor ze de punten hebben gehaald.
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Plaatsing voor de Finales
•
•
•

•
•
•

Er kunnen 16 verenigingen deelnemen aan de Nationale Arena Club Meet.
Op basis van het opgetelde resultaat van de drie regionale Minioren Club Meet
voorronde wedstrijden wordt een landelijke ranglijst samengesteld.
De volgende verenigingen worden uitgenodigd voor deelname:
• De Top 2 per regio
• De 5 tijdsnelsten op basis van de landelijke uitslag
• De organiserende vereniging. Wanneer deze vereniging al is geplaatst, zal de 6e
tijdsnelste vereniging worden uitgenodigd.
De beste 12 resterende ploegen per regio komen uit in de Regionale Finale Club Meet.
Aan zowel de landelijke als de regionale finale mag slechts 1 team per vereniging
deelnemen. Indien een team van een vereniging de Nationale Arena Club Meet haalt,
kan een tweede team deelnemen aan de Regionale Finale Club Meet.
Voor de Nationale Arena Club Meet zijn aanvullende bepalingen van toepassing, die
op de KNZB-website gepubliceerd worden.

Prijzen
•
•
•
•

De beste teams per regionale wedstrijd bij de voorrondes krijgen een
verenigingsprijs.
Alle deelnemers aan de Nationale Arena Club Meet en de Regionale Finale Club Meet
wedstrijden ontvangen een herinnering.
De 3 beste teams van de Nationale Arena Club Meet ontvangen een verenigingsprijs.
De 3 beste teams per Regionale Finale Club Meet ontvangen een verenigingsprijs.

Uitslagen
• Er wordt gewerkt met digitale (online) tellijsten, zodat de uitslag snel beschikbaar is.
Informatie hierover vindt u op de website.
• De regionale uitslag wordt zo spoedig mogelijk na afloop van elke wedstrijd door de
regio vastgesteld en doorgegeven aan de het bondsbureau, ter publicatie.
• De KNZB stelt na de 3e ronde de deelname voor de landelijke en regionale finales
vast.

Minioren Club Meet 2020-2021
Bepalingen & Programma
Wedstrijdprogramma en vervangende tijden
De vervangende tijden zijn gebaseerd op de L-tijden uit het Meerjaren Selectie Systeem,
plus 25%.
Deel 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4x50m vrije slag est. mixed min 6 ej.
100m wisselslag meisjes min 2/3/4
100m rugslag jongens min 2/3/4
50m rugslag meisjes min 5
100m wisselslag jongens min 5/6
4x50m schoolslag est. mixed *
50m vrije slag meisjes min 2/3/4
50m schoolslag jongens min 2/3/4
100m vrije slag meisjes min 5
50m rugslag jongens min 5/6
4x50m vrijeslag est. mixed min 2/3/4

3:22,90
2:12,75
2:08,65
0:56,85
1:54,15
4:20,35
0:56,45
1:08,00
1:52,10
0:51,65
3:44,55

Deel 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4x50m vrije slag est. mixed min 6 ej.
100m rugslag meisjes min 2/3/4
100m schoolslag jongens min 2/3/4
50m vrije slag meisjes min 5
100m vrije slag jongens min 5/6
4x50m rugslag est. mixed *
50m schoolslag meisjes min 2/3/4
50m vlinderslag jongens min 2/3/4
100m wisselslag meisjes min 5
50m schoolslag jongens min 5/6
4x50m wisselsl. est. mixed min 2/3/4

3:22,90
2:11,30
2:29,10
0:52,45
1:47,95
3:48,80
1:08,90
1:10,95
2:01,95
0:59,30
4:13,65

Deel 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4x50m wisselslag est. mixed min 6 ej. 3:43,15
100m schoolslag meisjes min 2/3/4
2:28,30
100m vrije slag jongens min 2/3/4
1:56,70
50m schoolslag meisjes min 5
1:04,20
100m schoolslag jongens min 5/6
2:10,05
4x50m vlinderslag est. mixed *
4:10,80
50m vlinderslag meisjes min 2/3/4
1:06,95
50m rugslag jongens min 2/3/4
0:59,85
100m rugslag meisjes min 5
2:02,40
50m vlinderslag jongens min 5/6
0:54,50
4x50m vrijeslag est. mixed min 2/3/4 3:44,55

Finale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

4x50m rugslag est. jongens *
4x50m schoolslag est. meisjes *
100m wisselslag jongens min 2/3/4
50m rugslag meisjes min 2/3/4
100m rugslag jongens min 5/6
50m vlinderslag meisjes min 5
4x50m schoolslag est. jongens *
4x50m rugslag est. meisjes *
50m rugslag jongens min 2/3/4
100m vrije slag meisjes min 2/3/4
50m vrije slag jongens min 5/6
100m schoolslag meisjes min 5
6x50m vrije slag est. mixed **

bij de mixed estafettes is de volgorde in jongens/meisjes vrij en worden de zwemmers oplopend in
leeftijd opgesteld.
* oplopend in leeftijd; eerst 2x minioren 4 en jonger vervolgens 2x minioren 5/6 en jonger
** oplopend in leeftijd; in volgorde 3x minioren 4 en jonger, 3x minioren 5/6 en jonger
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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.
27.03.2020
16.04.2020
19.05.2020
28.05.2020
08.06.2020
30.06.2020
19.08.2020

Concept versie samengesteld
Gereed gemaakt voor mailing naar Regio Zwemcommissies
Aangepast n.a.v. overleg met Regio Zwemcommissies. Programma finale
aangepast bij de estafettes, tekstuele aanpassingen en prijzen gedefinieerd
voor voorrondes.
Publicatieversie
“Slotbepaling” iz. Corona maatregelen toegevoegd. Inleiding aangepast
zodat dit overeenkomt met de bepalingen.
Programma van de Minioren 5-6 in ronde 3 en finale aangepast.
Programma van ronde 3, prog. 3. aangepast.

