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De Regio Minioren Finales vormen een van hoogtepunten van het zwemseizoen voor veel 

kinderen tot 12 jaar. De beste kinderen uit de regio verzamelen zich bij de Regio 

Minioren Finale waar gestreden wordt om individuele prijzen. Het is voor de kinderen de 

eerste kennismaking met het beleven van een toernooi en voor de oudste jaargangen 

een belangrijke opstap richting de junioren. 

 

Via het Minioren Circuit worden regionale ranglijsten bijgehouden en op basis daarvan 

worden de beste zwemmers en zwemsters uitgenodigd voor deelname aan de Regio 

Minioren Finale. Die ranglijsten vind je op de KNZB-website. 
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Algemene bepalingen 
Leeftijdsgroepen 
• Jongens in de leeftijdsgroep minioren 2/3/4 en minioren 5/6 en meisjes in de 

leeftijdsgroep minioren 2/3/4 en minioren 5 kunnen in aanmerking komen voor 

deelname aan de Regio Minioren Finales. 

 
Organisatie en accommodatie 
• De Regio Minioren Finales worden door of namens de regio (in samenwerking met 

één of meerdere verenigingen) georganiseerd in een 25m of 50m1 bad met minimaal 

5 banen.  

• Gezien de reisafstand binnen regio’s is het toegestaan de finale ook op provinciaal 

niveau te houden. 

• Het aanmelden van de Regio Minioren Finales geschiedt door de Regio door middel 

van de webkalender en is kosteloos. 

 
Datum 
De Regio Minioren Finales worden gehouden op zaterdag 12 en zondag 13 juni 2021.  

 

Programma 
• De gepubliceerde volgorde van het Regio Minioren Finales programma mag niet 

worden gewijzigd. 

• Het is niet toegestaan om andere nummers aan het programma van de Regio 

Minioren Finales toe te voegen. 

 

Kosten 
De kosten voor deelname worden door de regio vastgesteld.  

 

Wedstrijdzaken 
Plaatsing (bijgewerkt per 26 oktober 2020) 
• Deelnemers plaatsen zich voor de Regio Minioren Finales aan de hand van de 

regionale Minioren ranglijsten.  

• Plaatsing voor de regionale Minioren ranglijsten kan via iedere soort wedstrijd. 

• Onderlinge wedstrijden worden ook gebruikt voor plaatsing zo lang de betreffende 

corona-maatregelen van toepassing zijn. Deze wedstrijden dienen we met een I-jury 

georganiseerd te worden. 

• Elke afstand op de Regio Minioren Finales wordt twee keer aangeboden in het 

Minioren Circuit, voor het geval dat een sporter niet heeft kunnen deelnemen aan de 

andere circuitwedstrijd. 

• De regio publiceert op haar site hoeveel personen zich kunnen plaatsen voor de Regio 

Minioren Finales (afhankelijk van het aantal banen in het bad waar de Regio Minioren 

Finales worden georganiseerd en het aantal te zwemmen series). Het streven is dat 

er per onderdeel 2 series worden gezwommen. 

• Voor elke leeftijdscategorie worden minimaal twee reserves aangewezen. Indien zij 

door vrijgekomen plaatsen deel kunnen nemen aan de Regio Minioren Finales zal de 

Regio dat tijdig communiceren.  

• Bij een overschrijving van een zwemmer naar een vereniging in een andere Regio 

kunnen de tijden van de gezwommen programmanummers van het Minioren Circuit 

 
1 LET OP: bij organisatie in een 50m bad is het onderdeel 100m wisselslag niet mogelijk 
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worden meegenomen naar de andere Regio. Deze tijden tellen dus mee voor de Regio 

Minioren ranglijst en daarmee ook voor plaatsing voor de Regionale Minioren Finale. 

Inschrijven 
• De deelnemers mogen uitsluitend op programmanummers van de eigen leeftijdsgroep 

worden ingeschreven. 

• Estafetteteams kunnen alleen worden samengesteld met zwemmers die ook 

individueel aan de start verschijnen.  

• De Regio maakt via haar site de wijze van inschrijving bekend. 

 

Prijzen 
• De nummers 1, 2 en 3 van elk programmanummer ontvangen een medaille. 

• Bij gelijk eindigen tijdens de Regio Minioren Finale zal er niet opnieuw worden 

gezwommen, maar krijgen beide deelnemers dezelfde plaats en prijs. 

 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 

1. 4x50m wisselslag mixed minioren 2, 3 en 4 

2. 400m vrije slag jongens minioren 5 en 6 

3. 200m wisselslag meisjes minioren 5 

4. 100m vrije slag jongens minioren 2, 3 en 4 

5. 50m vlinderslag meisjes minioren 2, 3 en 4 

6. 100m rugslag jongens minioren 5 en 6 

7. 100m schoolslag meisjes minioren 5 

pauze en prijsuitreikingen     

8. 100m schoolslag jongens minioren 2, 3 en 4 

9. 100m rugslag meisjes minioren 2, 3 en 4 

10. 100m vlinderslag jongens minioren 5 en 6 

11. 100m vrije slag meisjes minioren 5 

12. 100m wisselslag jongens minioren 2, 3 en 4 

13. 200m vrije slag meisjes minioren 2, 3 en 4 

14. 4x50m vrije slag mixed minioren 5 en 6 
 

Zondag 
15. 4x50m wisselslag mixed minioren 5 en 6 

16. 200m vrije slag jongens minioren 2, 3 en 4 

17. 100m wisselslag meisjes minioren 2, 3 en 4 

18. 100m vrije slag jongens minioren 5 en 6 

19. 100m vlinderslag meisjes minioren 5 

20. 100m rugslag jongens minioren 2, 3 en 4 

21. 100m schoolslag meisjes minioren 2, 3 en 4 

pauze en prijsuitreikingen     

22. 100m schoolslag jongens minioren 5 en 6 

23. 100m rugslag meisjes minioren 5 

24. 50m vlinderslag jongens minioren 2, 3 en 4 

25. 100m vrije slag meisjes minioren 2, 3 en 4 

26. 200m wisselslag jongens minioren 5 en 6 

27. 400m vrije slag meisjes minioren 5 

28. 4x50m vrije slag mixed minioren 2, 3 en 4 
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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 Concept versie samengesteld 

16.04.2020 Gereed gemaakt voor mailing naar Regio Zwemcommissies 

28.05.2020 Definitieve versie voor publicatie 

08.06.2020 “Slotbepaling” iz. Corona maatregelen toegevoegd. 

26.10.2020 Inschrijfbepalingen aangepast n.a.v. het toestaan van onderlinge en  

  overige wedstrijden. 

 

 


