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 We starten in november 2022 met vier (voorronde)wedstrijden, die lokaal en al met een 
beperkt aantal verenigingen georganiseerd kunnen worden. De landelijke finale editie komt 
m.i.v. dit seizoen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt in elke Regio een Arena ClubMeet 
Finale. De ClubMeet is in de eerste plaats een echte teamwedstrijd voor de Minioren! Dat 
kenmerkt zich door een leuk en gevarieerd programma met estafettes!  
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Algemene bepalingen 
 
Wijzigingsoverzicht t.o.v. seizoen 2021-2022 
• De landelijke finale editie komt te vervallen. We volgen daarmee de sporttechnische visie van 

het KNZB Sportmodel met minder prestatiedruk en vooral lokale, provinciale of regionale 
activiteiten en wedstrijden voor minioren en pupillen. 

 
Opzet 

• De ClubMeet is bij uitstek geschikt voor alle jeugdleden tot ± 12 jaar van de vereniging 
met een startvergunning. 

• De teams die uitkomen in de Arena ClubMeet kunnen zich plaatsen voor de Regio Finale.   
• Een team dat deelneemt aan de ACM bestaat uit max. 18 teamleden (jongens èn meisjes); 

de verdeling is naar eigen inzicht. Er is geen ondergrens op het aantal deelnemers per 
team. 

 
Leeftijdscategorieën 
   Meisjes  Jongens  Mixed  
• ACM:  Minioren 4 e.j.  Minioren 4 e.j.  Minioren 4 e.j. 

Minioren 5 e.j.  Minioren 6 e.j.  Minioren m5/j6 e.j. 
 

• Ook Parazwemmers kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. 
• Let bij het samenstellen van de teams en de opstelling op de leeftijdsbeperkingen  
 
Organisatie en accommodatie 

• De (voorronde)wedstrijden van de Arena ClubMeet worden door de verenigingen zelfstandig 
georganiseerd en zij maken daartoe afspraken met de andere verenigingen in hun poule. 

• De ACM Finale wordt door of namens de RWZ (in samenwerking met één of meerdere 
verenigingen) georganiseerd in een 25m bad in de Regio al naar gelang de mogelijkheden 
(minimaal 6, maar bij voorkeur 8 banen). 

• Het aanmelden van een Minioren ClubMeet wedstrijd geschiedt door de organiserende 
vereniging via de webkalender en is kosteloos. 

 
 

Wedstrijdzaken  
 
Datum 
Voor de data van de wedstrijden verwijzen we naar de KNZB wedstrijdkalender. 
 
Programma 
• Het programma staat in een aparte bijlage en wordt later toegevoegd. 
• Van de gepubliceerde volgorde mag niet worden afgeweken. 
• Het is niet toegestaan om andere nummers aan het programma toe te voegen.  
 
Kosten 
De kosten voor deelname worden door de betreffende organisaties vastgesteld en gepubliceerd. 
 
Beoordeling en jury samenstelling 
De voorronden mogen met een beperkte, volgens LAC/I-wedstrijden, jury-samenstelling 
georganiseerd worden. De regionale finales worden conform het reglement, D2.1.4, ‘alle 
wedstrijden’, gejureerd. 

 
Plaatsing 
Alle startvergunninghouders in de genoemde leeftijdsgroepen kunnen deelnemen aan de ACM; het 
is niet toegestaan inschrijfbeperkingen of limieten vast te stellen. 
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Inschrijven 
• Elke vereniging bepaalt zelf met hoeveel teams er wordt deelgenomen! 
• Elk team mag één keer deelnemen aan een voorrondewedstrijd. 
• Deelnemers mogen slechts voor één team uitkomen.  
• Er mogen per vereniging meerdere teams ingeschreven worden. Op de KNZB website is een 

handleiding hiervoor beschikbaar. 
• Zwemmers die nog geen inschrijftijd hebben voor een afstand dienen met een vooraf 

gemeten trainingstijd in te worden geschreven.  
• Er is geen beperking van het aantal deelnemers per programmanummer. 
• Elke deelnemer mag per ronde en finale maximaal 3x aan de start komen (dit is inclusief de 

estafettes en koppelrace). 
• Mixed estafettes mogen 2 om 2 of 3 om 1 gezwommen worden. De volgorde is vrij. 
• De organiserende vereniging maakt bekend naar welk adres de inschrijvingen voor de 

wedstrijd gestuurd dienen te worden. 
 
Puntentelling voorronden 
• Alleen het snelste resultaat per programmanummer per team telt mee in de puntentelling. 
• Er wordt een FINA puntentelling gehanteerd. 
• Geen deelname of diskwalificatie levert geen punten op. 

 
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 dezelfde 
vereniging uitkomen.  

• Zwemmers mogen gedurende het seizoen alleen van team binnen een vereniging wisselen als 
het oorspronkelijke team lager geklasseerd staat. 

• Zwemmers die in een of meer voorronden punten hebben gehaald voor een vereniging mogen 
in de ACM Finale alleen starten voor de vereniging waarvoor ze de punten hebben gehaald.    
 

Uitslagen 
• Ter publicatie worden de uitslagen zo spoedig mogelijk na afloop van elke wedstrijd geüpload in 

de webkalender. 
• De RWZ stelt na de 4e ronde de deelname voor de Finale vast. 
 
 
Regionale Arena ClubMeet Finale 
 
Plaatsing voor de Finale 
• Het aantal teams dat kan deelnemen aan de ACM Finale is afhankelijk van het aantal banen dat 

beschikbaar is in het zwembad. 
• Op basis van het opgetelde resultaat van de 4 voorronde-wedstrijden wordt een regionale 

ranglijst samengesteld. 
• Voor de ACM Finale kunnen aanvullende bepalingen van toepassing zijn, die op de KNZB-

website gepubliceerd zullen worden. 
 
Puntentelling bij de Finale 
• De finale zal in beginsel Regionaal worden georganiseerd. De RWZ mag besluiten om dit 

Provinciaal te doen. 
• Bij de finalewedstrijd is een plaats puntentelling van toepassing. De snelste deelnemer per 

vereniging telt hiervoor mee.  
• Bij 16 deelnemende teams (8-banenbad) krijgt de nummer 1 van elk onderdeel 18 punten 

(16+2 bonus). De nummer 2 krijgt 16 punten (15+1 bonus), de nummer 3 krijgt 14 punten, 
t/m de nummer 16, die krijgt 1 punt. 

• Bij 12 deelnemende teams (6-banenbad) begint de puntentelling op 14 punten (12+2 bonus), 
etc. Bij 20 deelnemende teams begint de puntentelling op 22, etc. 
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• Bij diskwalificatie krijgt een zwemmer geen punten. Indien dat de snelste zwemmer van een 
vereniging is, dan telt de als tweede aankomende zwemmer. Worden beide zwemmers 
gediskwalificeerd dan krijgt de vereniging geen punten. 

• Bij geen deelname op een nummer krijgt de betreffende vereniging geen punten. 
 
Prijzen & aankleding 
• De ACM Finale wordt als thema-wedstrijd aangekleed. De organisatie informeert de 

deelnemende teams tijdig over eventuele voorbereidingen. 
• De 3 beste teams van de ACM Finale ontvangen een verenigingsprijs. 
 

 
Versiebeheer & slotbepaling KNZB 
De KNZB behoudt zich het recht voor van wijzigingen indien de omstandigheden dit noodzakelijk 
maken.  
 
25.04.2022 Eerste versie samengesteld. 
05.05.2022 Input van RWZ verwerkt 
 
 
 


