
Bepalingen Invitatiewedstrijd Swimkick-Minioren 
2019-2020 
 
Algemeen 

• Aan Swimkick en Miniorenwedstrijden nemen jongens minioren 1 t/m 6 en meisjes 
minioren 1 t/m 5 deel. 

• Ook gehandicapte kinderen kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. Voor de 
Swimkick zwemmers is nog geen classificatie verplicht. Minioren zwemmers 
dienen wel in het bezit te zijn van een classificatie. 

• De Swimkick en Miniorenwedstrijden worden aangemerkt als 
kennismakingswedstrijden met de zwemsport. 

• De estafettes zijn toegankelijk voor zowel swimkick als minioren. Hierbij worden de 
regels voor de Swimkick gehanteerd. Het is toegestaan om eventueel met 3 
jongen en 1 meisje of vice versa te starten bij de mixed estafettes. 

 
Organisatie en accommodatie 

• De Swimkick en Miniorenwedstrijden worden door een vereniging georganiseerd 
in een 
25m bad. 

• Het aanmelden van de wedstrijden geschiedt door de vereniging door middel van 
de webkalender. Hieraan zijn kosten verbonden. 

• De optimale wedstrijdlengte van de wedstrijd zal maximaal 3 uur bedragen. 

 
Data 
De Swimkick en Miniorenwedstrijden bestaan uit 3 wedstrijden: 

Deel 1  8 december 2019 
Deel 2  2 februari 2020 
Deel 3  19 april 2020 
 

Diskwalificaties 

• De Swimkick onderdelen dienen laagdrempelig te zijn en zijn er om het plezier van 
de kinderen te vergroten. Het streng doorvoeren van diskwalificaties heeft in deze 
wedstrijden niet de voorkeur. Er dient een tolerante houding te zijn tegenover 
foutjes van zwemmers. Alleen bij echt grove fouten (bijv. vrije slag zwemmen op 
een schoolslagnummer) dient de diskwalificatie op te worden gelegd. 

• Bij de Swimkick past het bij de tolerante benadering door de scheidsrechter dan hij 
indien die mislukt door onervarenheid over kan laten doen. Het wordt dan als 
eerste start beschouwd. 

• Bij de Swimkick onderdelen wordt de Coach geïnformeerd over de technische 
fouten die bij een wedstrijd volgens volledig reglement zouden leiden tot een 
diskwalificatie. De technische fout wordt als een tekst in het opmerkingenveld in 
Splash vermeld.  

• Bij de Miniorenwedstrijd wordt volgens het volledige KNZB reglement beoordeeld. 
Dat betekent in de praktijk dat afhankelijk van het feit of de zwemmer aan een 
Swimkick of een Minioren afstand deelneemt de beoordeling anders kan zijn. 



 
Kosten 
De kosten voor deelname worden gesteld op € 4,50 per deelnemer.  

 

Plaatsing 
Alle startvergunninghouders, binnen de bovengenoemde leeftijdsgrens, kunnen 
deelnemen aan deze wedstrijden.  
 

Programma 
Het programma is een vastgesteld programma. Er mogen geen nummers worden 
toegevoegd en de volgorde is ook vaststaan.  

 
Inschrijven 

• De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep 
(jaargang) worden ingeschreven. 

• Er kan maximaal 2 persoonlijke afstanden worden ingeschreven bij de Swimkick 
onderdelen. 

• Indien binnen één regio meerdere wedstrijden worden gehouden, mag iedere 
deelnemers slechts voor één wedstrijd per ronde worden ingeschreven.  

• Voor de Swimkick programmanummers kan ingeschreven worden door startende 
zwemmers, of zwemmers waarvan de PR boven de limiettijd ligt.  

• Indien de PR onder de limiettijd ligt, dient men deze zwemmer op Minioren 
programma’s in te schrijven.  

• Men kan per wedstrijd niet in zowel Swimkick en Minioren wedstrijd zwemmen. 

• De organiserende vereniging maakt in de webkalender bekend naar welk adres de 
inschrijvingen voor de verschillende Swimkick & Miniorenwedstrijden gestuurd 
dient te worden. 

 

Prijzen 

• De organiserende vereniging stelt medailles beschikbaar per programmanummer, 
waarbij de mixed nummers gesplitst worden in meisjes en jongens apart. Bij de 
estafettes worden er ook medailles verstrekt. 

• Alle deelnemers kunnen een oorkonde ontvangen met daarop de behaalde 
wedstrijdresultaten in tijd en plaats. Deze oorkondes zijn te bestellen via de KNZB 
webshop. 

 

 

 

 

 

 

 



Wedstrijdprogramma 
Deel 1 

1 25  m vrije slag mixed minioren 1-3 swimkick 25.00 

2 25  m vrije slag mixed minioren 4-(5)6 swimkick 25.00 

3 50  m vrije slag mixed minioren 1-3 swimkick 54.00 

4 50  m vrije slag mixed minioren 4-(5)6 swimkick 54.00 

5 100  m vrije slag meisjes minioren 2 en 3   

6 100  m wisselslag jongens minioren 2, 3 en 4   

7 100  m rugslag meisjes minioren 4   

8 100  m vrije slag jongens minioren 5   

9 100  m wisselslag meisjes minioren 5   

10 100  m rugslag jongens minioren 6   

11 25  m rugslag mixed minioren 1-3 swimkick 26.00 

12 25  m rugslag mixed minioren 4-(5)6 swimkick 26.00 

13 50  m rugslag mixed minioren 1-3 swimkick 58.00 

14 50  m rugslag mixed minioren 4-(5)6 swimkick 58.00 

15 100  m wisselslag meisjes minioren 2 en 3   

16 100  m vrije slag jongens minioren 2, 3 en 4   

17 100  m vrije slag meisjes minioren 4   

18 100  m rugslag jongens minioren 5   

19 100  m rugslag meisjes minioren 5   

20 100  m wisselslag jongens minioren 6   

21 4x25  m vrije slag mixed minioren 1-3   

22 4x50  m vrije slag mixed minioren 4-6   
 

Deel 2 

1 25  m rugslag mixed minioren 1-3 swimkick 26.00 

2 25  m rugslag mixed minioren 4-(5)6 swimkick 26.00 

3 50  m rugslag mixed minioren 1-3 swimkick 58.00 

4 50  m rugslag mixed minioren 4-(5)6 swimkick 58.00 

5 200  m vrije slag meisjes minioren 5   

6 100  m schoolslag jongens minioren 6   

7 100  m schoolslag meisjes minioren 4   

8 50  m vlinderslag jongens minioren 5   

9 100  m rugslag meisjes minioren 2 en 3   

10 50  m vrije slag jongens minioren 2, 3 en 4   

11 25  m schoolslag mixed minioren 1-3 swimkick 27.00 

12 25  m schoolslag mixed minioren 4-(5)6 swimkick 27.00 

13 50  m schoolslag mixed minioren 1-3 swimkick 1.00.00 

14 50  m schoolslag mixed minioren 4-(5)6 swimkick 1.00.00 

15 100  m schoolslag meisjes minioren 5   

16 100  m vrije slag jongens minioren 6   

17 50  m vlinderslag meisjes minioren 4   

18 100  m schoolslag jongens minioren 5   

19 50  m vrije slag meisjes minioren 2 en 3   

20 100  m rugslag jongens minioren 2, 3 en 4   

21 4x25  m wisselslag mixed minioren 1-3   

22 4x50  m vrije slag mixed minioren 4-6   



 

Deel 3 

1 25  m schoolslag mixed minioren 1-3 swimkick 27.00 

2 25  m schoolslag mixed minioren 4-(5)6 swimkick 27.00 

3 50  m schoolslag mixed minioren 1-3 swimkick 1.00.00 

4 50  m schoolslag mixed minioren 4-(5)6 swimkick 1.00.00 

5 100  m schoolslag meisjes minioren 2 en 3   

6 50  m vlinderslag jongens minioren 2, 3 en 4   

7 100  m wisselslag meisjes minioren 4   

8 50  m vrije slag jongens minioren 5   

9 100  m vrije slag meisjes minioren 5   

10 100  m vlinderslag jongens minioren 6   

11 25  m vrije slag mixed minioren 1-3 swimkick 25.00 

12 25  m vrije slag mixed minioren 4-(5)6 swimkick 25.00 

13 50  m vrije slag mixed minioren 1-3 swimkick 54.00 

14 50  m vrije slag mixed minioren 4-(5)6 swimkick 54.00 

15 50  m vlinderslag meisjes minioren 2 en 3   

16 100  m schoolslag jongens minioren 2, 3 en 4   

17 50  m vrije slag meisjes minioren 4   

18 100  m wisselslag jongens minioren 5   

19 100  m vlinderslag meisjes minioren 5   

20 200  m vrije slag jongens minioren 6   

21 4x25  m vrije slag mixed minioren 1-3   

22 4x50  m wisselslag mixed minioren 4-6   
 

 


