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1 Inleiding

Ook voor de jongste zwemmers zijn er veel wedstrijden weggevallen dit seizoen. Deze wedstrijd vult 
dit gat hopelijk zo veel mogelijk op. Zo kan iedereen nog één keertje los gaan! We verwachten dat 
iedereen meedoet aan de wedstrijd. Als iemand écht niet kan is het geen probleem.

2 Algemene informatie

 Type: Trainingswedstrijd/intern (ofcieus onder voorbehoud)
 Dag: Donderdag 10 december 2020
 Bad: Drieburcht, banen 5 t/m 8
 Opbouw bad: 18:10–18:25
 Inzwemmen: 18:25–18:40
 Wedstrijd: 18:45–20:05
 Doelgroep: Swimkick en Minioren (tot en met 11 jaar)

We gaan proberen om deze wedstrijd ofcieel te maken: dat wil zeggen dat de gezwommen tijden 
worden geregistreerd en ze ook meetellen voor bijvoorbeeld kwalifcatie voor minioren fnales. Dit 
kunnen op dit moment nog niet garanderen.

De wedstrijd duurt tot ongeveer 20:15. Wij snappen dat dit laat kan zijn voor de kinderen. Helaas is 
dit de enige optie voor ons, aangezien we deze in onze trainingstijd moeten organiseren. Alle andere 
opties die zijn onderzocht zijn niet mogelijk.
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De wedstrijd vindt dus plaats tijdens trainingstijd: er is dus geen reguliere swimkick training op deze 
donderdag.

3 Inschrijvingen

 Inschrijven kan met het aangegeven inschrijfformulier. De link naar dit formulier wordt 
verstrekt via de nieuwsdruppel, en kan ook worden gevonden op onze online 
wedstrijdkalender. Daar staat ook de inschrijftermijn aangegeven.

 Alleen leden van TRB-RES mogen deelnemen aan deze wedstrijden.
 Je moet zwemmen bij de Swimkick of Minioren groep en ook deze leeftijd hebben (2009 en 

jonger voor jongens, 2010 en jonger voor meisjes).
 Je zwemt alle afstanden die voor jouw categorie staan geprogrammeerd.

4 Organisatie

 Er wordt gezwommen op banen 5 tot en met 8.
 Iedereen houdt altijd 1,5m afstand tot kinderen en volwassenen vanaf 12 jaar.
 Tijdens de vorige serie gaat de volgende serie zwemmers klaarzitten achter het startblok op 

de muur.
 Je wacht na de race tot iedereen heeft aangetikt. Daarna verlaat de hele serie het water (op 

1,5m afstand) en loopt iedereen uit de serie terug naar hun plaats.
 Als iedereen op zijn plaats is, de tijdwaarnemers de tijd hebben genoteerd en ze op afstand 

staan van het startblok kan de volgende serie naar de blokken lopen voor de volgende start.
 De (ofcieuze) resultaten worden achteraf ingevoerd en bekendgemaakt via de website en 

de nieuwsdruppel. Eventuele prijzen worden tijdens de reguliere trainingen uitgereikt.
 Het precieze tijdschema wordt vooraf bekendgemaakt.

5 Klassement

Over de wedstrijd worden klassementen bijgehouden in 5 categorieën:

 Gemengd, minioren 5 en 6
 Gemengd, minioren 2, 3 en 4
 Gemengd, swimkick minioren 5 en 6
 Gemengd, swimkick minioren 3 en 4
 Gemengd, swimkick minioren 1 en 2

De stand van het klassement wordt als volgt bepaalt:

• Per categorie en afstand krijgt de eerste zwemmer 10 klassementspunten, de tweede 9 
punten klassementspunten tot en met de tiende zwemmer 1 klassementspunt. De rest krijgt 
0 klassementspunten.

• De plaatsing is gebaseerd op het aantal seconden plus strafseconden.
• Voor een diskwalifcatie krijg je 3 strafseconden per 25m.
• Voor een ernstige diskwalifcatie (bijv. verkeerde slag gezwommen) of niet gestart (NG) 

wordt geen tijd (NT) genoteerd.
• De winnaar is de zwemmer met de meeste klassementspunten in hun categorie over alle 4 

de afstanden.
• Bij gelijke stand telt het totaal aantal gezwommen seconden plus strafseconden.
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6  Programma

Swimkick zwemmers zwemmen de 25m vlinderslag, 25m rugslag, 25m schoolslag en 50m vrije slag.
Minioren zwemmen de 25m vlinderslag, 50m rugslag, 50m schoolslag en 100m vrije slag.

Nr. Afstand Leeftijd Geslacht
1. 25m vlinderslag Swimkick 5–6 Gemengd
2. 25m vlinderslag Swimkick 3–4 Gemengd
3. 25m vlinderslag Swimkick 1–2 Gemengd
4. 25m vlinderslag Minioren 5–6 Gemengd
5. 25m vlinderslag Minioren 2–4 Gemengd
6. 25m rugslag Swimkick 5–6 Gemengd
7. 25m rugslag Swimkick 3–4 Gemengd
8. 25m rugslag Swimkick 1–2 Gemengd

Korte jurywissel
9. 50m rugslag Minioren 5–6 Gemengd
10. 50m rugslag Minioren 2–4 Gemengd

Korte jurywissel
11. 25m schoolslag Swimkick 5–6 Gemengd
12. 25m schoolslag Swimkick 3–4 Gemengd
13. 25m schoolslag Swimkick 1–2 Gemengd

Korte jurywissel
14. 50m schoolslag Minioren 5–6 Gemengd
15. 50m schoolslag Minioren 2–4 Gemengd
16. 50m vrije slag Swimkick 5–6 Gemengd
17. 50m vrije slag Swimkick 3–4 Gemengd
18. 50m vrije slag Swimkick 1–2 Gemengd
19. 100m vrije slag Minioren 5–6 Gemengd
20. 100m vrije slag Minioren 2–4 Gemengd

7 Versiebeheer

Datum Wijziging
2020-11-15 Eerste versie.
2020-12-10 Klassmentsbepalngen aangepast.
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