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Programma 

Het programma van de Regionale Zomer Kampioenschappen is terug te vinden op www.knzbzuid.nl 
 
De kampioenschappen zijn op 16, 17, 23 en 24 mei 2020. 
 
De Regionale Kampioenschappen (Zomer) worden gezwommen in het Pieter van den Hoogenband 
zwemstadion in Eindhoven 
 
Limieten 

Bij de Regionale Kampioenschappen zijn de volgende limieten uit het MSS van toepassing: 
 

Categorieën meisjes/dames Limiet Categorieën jongens/heren Limiet 

Junioren 1 en 2       I Junioren 1 en 2       K 

Junioren 3 en 4       I Junioren 3 en 4       K 

Jeugd 1 en 2      H  Jeugd 1 en 2       I 

Senioren      H Senioren       H  

 
Voor de Paralympische zwemmers zijn de limieten uit het iMOAZ van toepassing.  
 
Bepalingen Regionale Kampioenschappen 

Behalen van limiettijden 
• Limieten kunnen worden behaald vanaf 01-01-2019 tot en met 03-05-2020. 
• Alleen behaalde limieten worden geaccepteerd. 
• Voor de estafettes kan de limiet worden behaald met opgetelde controleerbare individuele 

tijden of met een als estafette gezwommen tijd, indien met de opgetelde individuele tijden 
geen limiet is behaald. 

• Tijden gezwommen in wedstrijden waarbij niet aan de KNZB reglementen is voldaan, 
worden niet geaccepteerd.  

• Tijden van een startzwemmer in een estafette zullen worden geaccepteerd, indien deze in 
het proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt. 

• Tussentijden (van individuele nummers) mogen gebruikt worden voor het behalen van de 
limiettijd. Zij zullen worden geaccepteerd indien deze in het proces-verbaal als zodanig zijn 
gewaarmerkt. 

 
Leeftijdsindeling 
Tijdens deze kampioenschappen wordt er zowel bij de jongens/heren als de meisjes/dames 
gezwommen in de leeftijdsgroepen junioren t/m senioren. Zie onderstaande tabel voor de 
leeftijdsindeling, waarvoor ook de prijzen van toepassing zijn: 
 

Categorieën meisjes/dames Categorieën jongens/heren 

Junioren 1 en 2 Junioren 1 en 2 

Junioren 3 en 4 Junioren 3 en 4 

Jeugd 1 en 2 Jeugd 1 en 2 

Senioren Senioren 

 
• Zowel de jongens als de meisjes kunnen op de persoonlijke nummers uitsluitend in hun 

eigen leeftijdsgroep starten, op de estafettenummers kunnen wel jongere deelnemers 
uitkomen mits in overeenstemming met de leeftijdsbeperkingen (artikel D3B van het 
zwemreglement). 
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Inschrijvingen 

• De inschrijving sluit op dinsdag 5 mei 2020 om 23.59 uur. Afmeldingen kunnen nog 
worden gedaan tot dinsdag 12 mei 20.00 uur (weekend 1) resp. dinsdag 19 mei 20.00 uur 
(weekend 2). Na deze termijn zijn de inschrijfkosten verschuldigd. 

• Alle gerechtigde ingeschreven deelnemers welke binnen de gestelde periode de limiet 
hebben gezwommen worden in principe geplaatst. 
De organisatie behoudt zich echter het recht voor het aantal series te beperken 

als er meer starts zijn dan er per geplande sessieduur verwerkt kunnen worden. 

• Wanneer de tijden waarmee ingeschreven wordt nog niet in de webkalender zijn geüpload 
of op swimrankings staan, dient u dit te melden in de mail en een uitslag (pdf) of link naar 
de uitslag bij te voegen. 

• Per programmanummer kan een junioren zwemmer/ster slechts eenmaal in een 
estafetteteam uitkomen. De leeftijdscategorie minioren is uitgesloten van deelname aan 
estafettes. 

• Per vereniging kan met meer dan één estafetteploeg op een nummer worden ingeschreven. 
• Voor de gemengde estafettes zijn aanvullende voorwaarden van toepassing: 

• Volgorde van zwemmers staat vrij, wel 2 dames en 2 heren per team. 
• 3 leeftijdscategorieën (Junioren, Jeugd & Senioren Open) 

• Junioren: Meisjes 11-14 + Jongens 12-15 
• Jeugd: Meisjes 11-16 + Jongens 12-17 
• Senioren Open: Meisjes 11-99 + Jongens 12-99 

• Maximaal 5 series per programma (3 finale series + 2 overig) 
• Er kunnen geen reservezwemmers voor estafettes worden opgegeven. 
• Na sluiting van de inschrijftermijn is verandering van de ingeschreven leeftijdscategorie 

niet toegestaan. De oudste zwemmer van een estafetteploeg bepaalt de categorie. 
• De inschrijftijden dienen altijd de snelst gezwommen tijd uit de limietperiode te zijn. Ter 

controle dient bij alle inschrijftijden de datum en plaats van de wedstrijd vermeld te 
worden. Daarnaast zullen 50 meter bad limieten als eerste worden ingedeeld. 

• Bij het inschrijven van estafetteploegen geldt dat moet worden ingeschreven met opgetelde 
individuele tijden van de vier zwemmers. Alleen wanneer door de opgetelde individuele 
tijden van de vier zwemmers, de limiet niet is behaald, mag gebruik worden gemaakt van 
een als estafette gezwommen (limiet)tijd. 

• Alle inschrijftijden dienen op een voor de KNZB Regio Zuid te controleren wedstrijd te zijn 
gezwommen. 

• Bij inschrijving van een zwemmer met een handicap dient in het lxf-uitnodigingsbestand de 
handicapcode meegestuurd te worden. 

      Inschrijvingen dienen te geschieden met één bestand voor beide weekenden. 
      Inschrijvingen met twee aparte bestanden per weekend worden niet geaccepteerd. 
 

U kunt uw inschrijving verrichten via e-mail en dient u de volgende zaken toe te voegen: 
• Splash Lenex-gegevens bestand 

• Deelnemerslijst zwemmers in .PDF 

• Het gewenste aantal ploegleiderskaarten per wedstrijddag  

(indien afwijkend van standaard) 

• Officials per wedstrijddag conform de norm 

(in de CC vermeldt u rocz.planning-jettie@knzbzuid.nl) 

Indien een of meerdere onderdelen bij uw inschrijving ontbreken kunnen wij uw 

inschrijving niet accepteren en zult u niet opgenomen worden in de inschrijflijst. U kunt uw 

inschrijving corrigeren tot dinsdag 5 mei 2020 23.59 uur. 
• Uw inschrijving maakt u compleet met contactgegevens via Splash Team Manager.  
• NB. Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het volgende 

voorbeeld: jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-RZK-2020-inschr.lxf 
  jjjj-mm-dd=Zwemvereniging- RZK-2020-inschr.pdf 

• Alle bestanden kunnen gemaild worden naar rzc.kampioenschappen@knzbzuid.nl  
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• U dient als onderwerp in de mail te vermelden "Inschrijving RZK-2020 + de naam van uw 
vereniging." 

• Bij inschrijving via e-mail krijgt u een ontvangst bevestiging, alleen met deze ontvangst 
bevestiging is uw inschrijving definitief door de KNZB Regio Zuid ontvangen. 

 
  
Ongerechtigde, onvolledige of te late inschrijving 

• Onder ongerechtigde inschrijving wordt verstaan: 
• inschrijvingen met tijden gezwommen op wedstrijden waarbij niet aan de 

reglementen van de KNZB is voldaan. 
• tijden die niet overeenkomen met de snelste tijd op het betreffende nummer in de 

limietperiode. 
• tijden uit een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast programmanummer 

dat niet op de wedstrijdaanvraag voorkwam. 
• Voor ongerechtigde inschrijvingen wordt een administratieve heffing in rekening gebracht 

(zie tarievenlijst Regio Zuid).  
• Voor onvolledige of onjuiste inschrijvingen, die niet voor sluiting van de inschrijftermijn zijn 

gecorrigeerd, en voor inschrijvingen die na sluiting van de inschrijftermijn worden 
ontvangen wordt een administratieve heffing in rekening gebracht (zie tarievenlijst).  

 
Series; indeling, afmelden 

• De series worden ingedeeld op basis tijd met 50 meter bad limiet als eerste.  
• Per gedefinieerde leeftijdsgroep wordt er een snelste serie samen gesteld. Zwemmers die 

buiten de snelste serie vallen worden verder all-in ingedeeld volgens bovenstaande 
concept. 
De organisatie behoudt zich echter het recht voor het aantal series te beperken 

als er meer starts zijn dan er per geplande sessieduur verwerkt kunnen worden. 

• Eventueel zullen series van verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar worden gevoegd. 
• Hoewel de regionale kampioenschappen als 1 wedstrijd wordt gezien. zal er i.v.m. de 

spreiding over de weken voor de code AFGEM 24u voor de wedstrijddag worden 
aangehouden. Binnen 24 uur voor en tot een half uur voor aanvang van de wedstrijddag 
geldt de code NG. Binnen een half uur voor aanvang wedstrijd en tijdens de wedstrijd geldt 
de code NGZA. 

• Afmeldingen die later worden gedaan zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C 14.5 
worden beboet (zie tarievenlijst KNZB). 

• Afmeldingen na sluiting van de afmeldtermijn worden alleen geaccepteerd voor de 
volledige, c.q. verdere, wedstrijd van die dag (dat wil zeggen dat na een afmelding niet 
meer kan worden gestart op latere programmanummers van die dag). 

 
Paralympische zwemmers 

• Zwemmers met een handicap worden geïntegreerd bij de valide zwemmers ingedeeld, mits 
zij de reguliere limiet hebben behaald. Wanneer zij enkel voldoen aan de iMOAZ tijd zullen 
zij worden ingedeeld in een Para Open finale serie, bij 2 of meer zwemmers die voldoen 
aan het iMOAZ limiet. 

• Bij minder dan 2 zwemmers in de Para Open finale serie worden zij ingedeeld tussen de 
valide zwemmers, daar waar de inschrijftijd het meest toepasselijk is. 

• Afstanden gekenmerkt met een P in de limiet tabel zijn aangewezen als afstanden waaraan 
paralympische zwemmers kunnen meedoen. 

• De uitslag wordt bepaald op basis van WPS punten.  
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Ceremonie en prijsuitreiking: 

• Alle prijswinnaars dienen zich tijdig, op aangeven van de speaker te melden bij de 
verzamelplaats. 

• Alle prijswinnaars dienen in hun clubtenue met schoeisel zich te melden. 
• Het oplopen en aflopen naar het erepodium geschiedt gezamenlijk op aangeven van de 

organisatie.  
• Deelnemers die zich na de oproep door de speaker niet tijdig persoonlijk melden in de 

voorstartruimte en deelnemen aan de huldigingceremonie zullen geen medaille en 
kampioenschapsdiploma ontvangen. 

• We verzoeken coaches en/of ploegleiders voorafgaand aan het evenement de sporters te 
informeren over dit protocol. 

• Voor de paralympische zwemmers worden medailles uitgereikt per programmanummer, 
waarbij vier leeftijdscategorieën worden onderscheiden: 

 - Junioren 1 en 2 
           - Junioren 3 en 4  
           - Jeugd 
 - Senioren  

Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van de WPS puntentabel waarmee de prestaties op 
een programmanummer tussen de verschillende klassen vergeleken c.q. gescoord kunnen 
worden. Op deze manier wordt één overall winnaar bepaald per programmanummer.  
 

Startgeld en verrekening 
• Voor het inschrijfgeld voor de Regionale Kampioenschappen verwijzen wij u naar de 

onderstaande regiotarievenlijst. 
• De verschuldigde bedragen (inclusief eventuele administratieve heffingen) zullen verrekend 

worden via de verenigingsdepots en zijn verschuldigd bij inschrijving. Er vindt geen 
restitutie plaats. 

 

Tarievenlijst Regio Zuid  
50m/ 100m/ 200m per start € 5,25 

400m per start € 6,00 
800m/ 1500m  per  start € 8,50 
Estafette per start € 9,25 

  
Ploegleiderskaart dag € 4,50 
Ploegleiderskaart weekend € 8,00 
  

Ongerechtigde of te late inschrijving € 15,00 
 
 
Voorstartruimte 

• Elke deelnemer dient zich uiterlijk 10 minuten voor de start te melden in de 
voorstartruimte en daar te verblijven tot gelegenheid wordt gegeven naar het startplatform 
te gaan. Het zich niet melden in de voorstartruimte kan uitsluiting tot gevolg hebben. 
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Deelnemers, ploegleiderskaarten en officials 
• Deelnemers- en ploegleiderskaarten kunnen op de wedstrijddag worden afgehaald bij de 

ingang van het zwembad. In de envelop met de kaarten zullen ook de programmaboekjes 
en startlijsten worden bijgevoegd. Het aantal programmaboekjes en startlijsten zal gelijk 
zijn aan het aantal aangevraagde ploegleiderskaarten. 

• Op vertoon van dit programmaboekje kan de ploegleider elke sessie één nieuwe startlijst 
afhalen. 

• Verrekening voor dit programmaboekje vindt plaats via het verenigingsdepot.  
• Het aantal ploegleiderskaarten en aan te leveren officials per vereniging is als volgt 

vastgesteld, per wedstrijddag: 
1 t/m 5 deelnemers  1 ploegleiderskaart  1 official 
6 t/m 10 deelnemers  2 ploegleiderskaarten  2 officials 
11 t/m 20 deelnemers  3 ploegleiderskaarten  3 officials 
21 t/m 30 deelnemers  4 ploegleiderskaarten  4 officials 
31 en meer deelnemers 5 ploegleiderskaarten   5 officials 

• De organisatie behoudt zich het recht om bij significant te weinig aangeleverde officials 
vereniging te weigeren van het kampioenschap. 

• Deelnemers- en ploegleiderskaarten zijn strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt de kaart 
ingenomen en zal eerst weer worden verstrekt na betaling van de passe-partout prijs voor 
toeschouwers. 

• Extra ploegleiderskaarten kunnen tot uiterlijk een week voor aanvang van het evenement 
per mail besteld worden via –emailadres-. De prijs van deze extra kaart is gelijk aan die 
van een passe-partout voor volwassenen. Verrekening vindt plaats via het 
verenigingsdepot. 

• Verenigingen met 1 t/m 5 gehandicapten deelnemers kunnen 1 extra (gratis) 
ploegleiderskaart aanvragen, bij meer dan 5 gehandicapten deelnemers kunnen 2 extra 
(gratis) ploegleiderskaarten worden aangevraagd. Dit dient bij de inschrijving apart 
aangegeven te worden. 

 
Massage 

• Dit zal uitsluitend mogen worden gedaan in daartoe door de organisatie beschikbaar 
gestelde locaties. 

 
Officials en licentiehouders 

• Officials zwemmen en licentiehouders zwemmen kunnen op vertoon van hun geldige KNZB 
legitimatie kaart of licentie korting krijgen op de prijs van een passe-partout. De 
toegangsprijzen worden bepaald door de organisatie. 

 
Slotbepaling 

• Het KNZB Regio bestuur behoudt zich het recht van wijziging voor indien de 
omstandigheden dit noodzakelijk maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


