Team Meet 2020-2021
Bepalingen & Programma

De Team Meet is een nieuw wedstrijdconcept binnen het zwemmen, passend in de visie
van het Sportmodel en voornamelijk gericht op onze senioren zwemmers met ambitie,
maar vooral met het idee om met gelijkgestemden de strijd aan te binden in
teamverband.
Via drie voorronden in de Regio plaatsen de beste teams per Regio zich voor de Nationale
Finale Team Meet. Enkele kenmerken van deze Team Meet zijn: kleine teams, plaats
puntentelling (ook in de voorronden), introductie koppelrace, zelf coachen en niet persé
vereniging gebonden. Ons credo: doe mee!
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Algemeen
•
•
•

Teams met zwemmers of zwemsters vanaf de leeftijdsgroep Jeugd kunnen in
teamverband deelnemen aan de Team Meet, een wedstrijdconcept bestaande uit 3
voorronde wedstrijden en een finale.
Een voorronde wedstrijd duurt 1½ tot 2 uur. Na afloop van de wedstrijd wordt een
“derde helft” (hapje/drankje) aangeboden aan alle deelnemers.
De finale duurt ± 2½ uur.

Organisatie en accommodatie
•
•
•
•
•
•

De Team Meet wordt namens de KNZB in samenwerking met één of meerdere
(studenten)verenigingen georganiseerd in een 25m bad met tenminste 6 banen. De
finale wordt georganiseerd in een 8 banen bad.
Het aanmelden van de Team Meet geschiedt door de organiserende vereniging door
middel van de webkalender.
De organiserende vereniging heeft vooraf contact met de KNZB, zodat we plaats en
tijdstip tijdig kunnen communiceren met de andere deelnemende teams.
Per Regio en per voorronde wordt 1 Team Meet wedstrijd georganiseerd.
Bij inschrijving doet men opgave van tenminste 2 officials.
Het officialkorps kan aangesteld worden conform een I-wedstrijd.

Leeftijdscategorie
•

De Team Meet wedstrijden worden gezwommen in een all-in leeftijdscategorie, vanaf jeugd
1 en ouder.

Data
•

De wedstrijden worden georganiseerd in de weekenden zoals deze zijn opgenomen in
de KNZB-wedstrijdkalender:
Ronde 1: 23, 24 of 25 oktober 2020
Ronde 2: 18, 19 of 20 december 2020
Ronde 3: 5, 6 of 7 februari 2021
Finale:
27 maart 2021

Programma
•
•
•

Van de gepubliceerde volgorde van het Team 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.

Kosten
De kosten voor deelname aan de hele wedstrijdreeks van de Team Meet bedragen € 150
per team. Men kan ook inschrijven per wedstrijd en dan zijn de kosten € 65 per team.
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Aanmelden
•
•
•
•
•

Het aanmelden van teams voor de Team Meet dient per e-mail te geschieden bij de
KNZB via zwemmen@knzb.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober 2020.
Wedstrijden van de Team Meet dienen door de organiserende vereniging te worden
aangemeld via de webkalender.
Een team bestaat uit max. 8 sporters van hetzelfde geslacht.
Er wordt of deelgenomen bij de dames of bij de heren.
Per wedstrijd per geslacht kunnen maximaal 12 teams meedoen op volgorde van
aanmelding.
▪ Indien meer teams in een Regio worden aangemeld dan dat daar plaats voor is,
zullen we bekijken of er plaats in een andere Regio is.
▪ Als een voorronde wedstrijd in een 7 of 8 banenbad wordt georganiseerd, kunnen
resp. 14 of 16 teams deelnemen.

Deelname
Alle deelnemers/sters zijn in het bezit van een KNZB-startvergunning.

Inschrijven
•

•

•

De vereniging van wie de meeste zwemmers in een team zijn opgenomen, verzorgt
de inschrijving voor dat team. Er komt een aparte beschrijving voor de wijze van
inschrijving via Splash.
▪ De inschrijvende vereniging doet dat in de eigen Regio.
▪ Bij een gelijk aantal kan men zelf bepalen welke vereniging inschrijft.
Per voorronde wedstrijd mogen max. 6 sporters van het team worden ingeschreven.
Deze sporters moeten zijn opgegeven bij de aanmelding van het team.
▪ Elk teamlid mag aan 2 individuele programmanummers deelnemen.
▪ Elk teamlid moet aan tenminste een koppelrace of een estafette deelnemen.
▪ Elk team mag 3 sporters opstellen per individueel programmanummers.
▪ Elk team mag 1 estafette en 2 koppels per programmanummer opstellen.
Aan de finale mogen alle 8 sporters van een team deelnemen, mits zij tenminste aan
1 voorronde wedstrijd hebben deelgenomen.

Overige wedstrijdzaken
•

•

•

•
•

Elk team mag de verenigingsnaam aanhouden, maar mag ook zelf een naam bepalen,
evt. voorzien van een eigen logo. Namen worden geaccepteerd in volgorde van
binnenkomst.
Verenigingen kunnen met meerdere teams deelnemen, maar deelnemers mogen
slechts in één team starten. Op de KNZB website is een handleiding hiervoor
beschikbaar.
Sporters in één team mogen lid zijn van verschillende KNZB-verenigingen, maar
gedurende het seizoen kan men slechts voor één team uitkomen. Na aanmelding mag
de teamsamenstelling niet meer gewijzigd worden, behoudens overmacht (in overleg
met de KNZB).
De organiserende vereniging maakt bekend naar welk adres de inschrijvingen voor de
wedstrijd gestuurd dienen te worden.
De serie-indeling bij deze wedstrijden is in willekeurige volgorde.
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Puntentelling
•

•
•
•
•
•

Er wordt een plaats puntentelling gehanteerd.
o Voorronde: Per individueel programmanummer worden punten verdeeld:
12 punten voor de eerst aankomende, 10 voor de tweede, 8 voor de derde, 7 voor
de vierde, etc. t/m 1 punt voor de tiende. De nummers 11 en 12 krijgen geen
punten.
o Finale: Per individueel programmanummer worden punten verdeeld:
16 punten voor de eerst aankomende, 14 voor de tweede, 12 voor de derde, 11
voor de vierde, etc. t/m 1 punt voor de veertiende. De nummers 15 en 16 krijgen
geen punten.
Bij een gelijke tijd krijgen beide zwemmers hetzelfde aantal punten door de
verdiende punten bij elkaar op te tellen en te delen door 2.
Iedere deelnemer/ster, koppel of estafette per team per programmanummer telt voor
de punten.
Voor estafettes en koppelraces worden de punten verdubbeld.
De puntentelling wordt tijdens de wedstrijd bijgehouden en na elk
programmanummer bekend gemaakt.
De puntentelling is verwerkt in het Splash wedstrijdsjabloon.

Plaatsing voor de Nationale Finale Team Meet
•
•

Er kunnen 16 teams per categorie deelnemen aan deze Finale.
Op basis van het opgetelde resultaten van de 3 regionale voorronde wedstrijden
wordt een regionale ranglijst samengesteld.

•

De volgende teams plaatsen zich voor de Finale:
▪ De Top 3 per Regio per categorie.
▪ De organiserende vereniging. Wanneer deze vereniging al is geplaatst, zal door
loting, uit de vijf nummers 4 (per Regio en categorie), het 16e team worden
aangewezen.

•

Voor de Finale zijn eventueel nog aanvullende bepalingen van toepassing, die t.z.t. op
de KNZB-website gepubliceerd worden.

Prijzen
•

Voor de winnaars per categorie is er bij de finalewedstrijd een wisseltrofee en
daarnaast een eerste, tweede en derde prijs.

Uitslagen
• De uitslag wordt zo spoedig mogelijk na afloop van elke wedstrijd door de
organiserende vereniging vastgesteld en doorgegeven aan het bondsbureau
(zwemmen@knzb.nl), ter publicatie.
• De KNZB stelt na de 3e ronde de deelname voor de Nationale Finale Team Meet vast.
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Wedstrijdprogramma
Deel 1
1 200m (4x50m)
2 400m (8x50m)
3 50m
4 100m
5 100m
6 50m
7 50m
8 100m
9 4x25m
10 4x50m

wisselslag koppelrace*
vrije slag koppelrace*
schoolslag
vrije slag
wisselslag
vlinderslag
rugslag
schoolslag
vrije slag est.
wisselslag est.

dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren

Deel 2
1 200m (4x50m)
2 400m (8x50m)
3 50m
4 100m
5 100m
6 50m
7 50m
8 100m
9 4x25m
10 4x50m

wisselslag koppelrace*
vrije slag koppelrace*
schoolslag
vrije slag
wisselslag
vlinderslag
rugslag
schoolslag
vrije slag est.
wisselslag est.

heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames

Deel 3
1 200m (4x50m)
2 200m (4x50m)
3 100m
4 100m
5 50m
6 50m
7 100m
8 100m
9 4x50m
10 4x50m

vrije slag koppelrace*
vrije slag koppelrace*
rugslag
vlinderslag
vrije slag
vrije slag
vlinderslag
rugslag
vrije slag est.
vrije slag est.

dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren

Finale
1 400m (8x50m)
2 4x50m
3 50m
4 100m
5 4x25m
6 4x50m
7 100m
8 50m

wisselslag koppelrace*
vrije slag est.
vlinderslag
vrije slag
wisselslag est.
wisselslag est.
rugslag
schoolslag

dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

4x25m
4x25m
50m
100m
4x50m
4x25m
100m
50m
4x50m
400m (8x50m)

vrije slag est.
vrije slag est.
schoolslag
rugslag
wisselslag est.
wisselslag est.
vrije slag
vlinderslag
vrije slag est.
wisselslag koppelrace*

dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren
dames
heren

* Een koppelrace wordt gezwommen met 2 zwemmers/sters, die in estafetteverband
steeds 50m zwemmen. Alleen de start is vanaf het startblok, daarna wordt in het water
gewisseld. De wisselslag koppelrace wordt in de volgorde van de persoonlijke afstand
gezwommen.

Versiebeheer & slotbepaling KNZB
In geval van (aanpassingen in) de Corona maatregelen heeft de KNZB het recht om
aanpassingen te doen in de wedstrijdbepalingen.
02.04.2020
16.04.2020
28.04.2020
28.05.2020
08.06.2020
28.07.2020
20.08.2020
09.10.2020

Concept versie samengesteld
Gereed gemaakt voor mailing naar Regio Zwemcommissies
Diverse aanpassingen
Definitieve versie voor publicatie.
“Slotbepaling” iz. Corona maatregelen toegevoegd.
Wedstrijddata aangepast, puntentelling aangescherpt, diverse tekstuele
aanpassingen.
Serie-indeling aangepast, puntentelling verbeterd en verduidelijking teamcategorieën. Datum finale vastgesteld op 27 maart.
Jury-samenstelling opgenomen bij Organisatie. Deze wedstrijden kunnen
als I-wedstrijd plaats vinden.

