Bepalingen Niveauwedstrijden seizoen 2019-2020

Algemeen
 De wedstrijden zijn uitsluitend toegankelijk voor zwemmers die ten tijde van de wedstrijd ingeschreven
staan bij een vereniging in Regio West.
 Deelname aan een Niveauwedstrijd is uitsluitend mogelijk als een vereniging officials levert voor de
betreffende wedstrijd.
Programma en deelname
 Zwemmers die langzamer zijn dan een limiet kunnen deelnemen.
 Voor paralympische zwemmers gelden geen afwijkende limieten.
 Een zwemmer kan maximaal 2x individueel starten.

Een zwemmer kan starten op de 50m & 100m OF op de 50m & 200m.

Zwemmers zonder inschrijftijd op de 200m kunnen alleen deelnemen aan dit nummer als zij de 100m van
dezelfde slag al een keer gezwommen hebben.
 Een vereniging mag 1 estafetteteam per programma inschrijven. Wilt u meer teams inschrijven, dan
schrijft u deze extra teams als “BM” in. Uitsluitend als de wedstrijdlengte het toelaat, kunnen extra teams
starten.
 Bij de mix estafettes zwemt minimaal 1 jong en minimaal 1 meisje.
 Bij de mixed estafettes 4x25m dienen de eerste 3 zwemmers in de leeftijdscategorie minioren 3, 4 of 5 te
zijn. De slotzwemmer dient in de categorie minioren 6 t/m dames/heren open te zijn. Het wordt op prijs
gesteld om een oudere zwemmer als slotzwemmer te laten starten.
 Indien de wedstrijdduur te lang wordt behoudt de Regio zich het recht voor om zwemmers, ingeschreven
op de 200 m in te delen op de 100 m van die dag.
 Inschrijftijden moeten gezwommen zijn tot maximaal 1 jaar voorafgaand aan de wedstrijd.
 Tussentijden mogen gebruikt worden als inschrijftijd. Zij worden geaccepteerd als deze in het procesverbaal zijn opgenomen.
 Er dient ingeschreven te worden met de snelste tijd van een zwemmer, ongeacht of deze in een 25m of
50m bad gezwommen is.
 Ter controle dient bij alle inschrijftijden de datum en plaats van de wedstrijd vermeld te worden.
Inschrijvingen
 De inschrijving dient uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de wedstrijd per mail ingestuurd te zijn.
 Eventuele wijzigingen kunnen tot maandagavond voor de wedstrijd, 20.00 uur per e-mail doorgegeven
worden. Nieuwe inschrijfbestanden worden niet geaccepteerd.
 Uw inschrijving bestaat uit 2 bestanden: een .lxf bestand en de deelnemerslijst zwemmers als pdfbestand.
 Uitsluitend inschrijvingen die gedaan worden met Splash bestanden, worden geaccepteerd.
 Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het volgende voorbeeld:
jjjj-mm-dd=plaatsnaam-Zwemvereniging-inschrijving.lxf
jjjj-mm-dd=plaatsnaam-Zwemvereniging-inschrijving.pdf
 De inschrijving mailt u naar niveauwedstrijdenWZ@knzbwest.nl
 Als onderwerp van uw mail vermeldt u:. jjjj-mm-dd= plaatsnaam-Zwemvereniging-inschrijving
 Bij inschrijving krijgt u een ontvangst bevestiging, alleen met deze ontvangstbevestiging is uw inschrijving
definitief ontvangen.
 Onvolledige of onjuiste inschrijvingen, die niet voor sluiting van de inschrijftermijn zijn gecorrigeerd, en
inschrijvingen die na sluiting van de inschrijftermijn worden ontvangen, worden afgewezen.

Financiën en afmeldingen
 Na maandagavond voor de wedstrijd, 20:00 uur is startgeld verschuldigd voor iedere ingeschreven
zwemmer.






Zwemmers die na dit tijdstip worden afgemeld, kunnen alleen voor de gehele wedstrijd afgemeld worden.
Een vereniging ontvangt via de e-mail een overzicht van het startgeld. De hierop vermelde kosten worden
verrekend via een factuur van de KNZB.
Afmeldingen die tenminste 24 uur voor de wedstrijd in het bezit van Regio West te zijn, komen als AFGEM
in de uitslagen.
Afmeldingen die later worden gedaan worden beboet met de geldende KNZB tarieven.



De toegang bij regiowedstrijden is gratis.



Prijzen
 Per individueel programma, per leeftijdscategorie ontvangen de nummers 1, 2 en 3 een medaille.
 Alle medailles dienen persoonlijk opgehaald te worden. Niet afgehaalde medailles worden niet op een later
tijdstip uitgereikt.

Regio West behoudt zich het recht van wijziging voor als de omstandigheden dit noodzakelijk maken.
Voor alle Regiowedstrijden gelden de algemene bepalingen van Regio West (klik hier).

