Reglement regiokampioenschappen en figurenwedstrijden seizoen 2019 / 2020

1. DOEL

Het doel van de regiokampioenschappen is om in één of meer wedstrijden een kampioen te krijgen in
de leeftijdsgroepen Age-groep I, Age-groep II, junioren, senioren en masters. Deze kampioen mag zich
kampioen van regio West noemen. De regiokampioenschappen staan open voor alle bij Regio West
aangesloten synchroon zwemverenigingen. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig
KNZB-startnummer. Alle wedstrijden zijn officiële wedstrijden. De wedstrijden dienen reglementair te
worden ingeschreven in de webkalender van de KNZB. Tijdens de wedstrijden worden het reglement
van de KNZB en de aanvullende bepalingen van dit reglement gehanteerd, tenzij anders vermeld.
Het doel van de figurenwedstrijden is het behalen van de limieten die door de KNZB zijn gesteld om
deel te mogen nemen aan de NK, NJK en SB.

2. ORGANISATIE

De organisatie van de regiokampioenschappen en figurenwedstrijden is in handen van de Regio
SynchroonzwemCommissie (afgekort: RSC) in samenwerking met de organiserende vereniging. De
eindverantwoordelijkheid berust bij de RSC. De RSC draagt onder meer zorg voor:
2a. aanvragen wedstrijd
2b. het zwembad en de vergaderruimte
2c. uitnodigingen naar de verenigingssecretariaten
2d. bevestigingen juryleden naar de verenigingssecretariaten
2e. programma's, uitslagen voor deelnemende verenigingen en KNZB (via website)
2f. inzwemmen en ook de lengte hiervan is afhankelijk van de tijden van het zwembad en de
inschrijving. De RSC bepaalt samen met de organisatie het wel of niet inzwemmen.

3. INDELING

Het regiokampioenschap bestaat uit één figurenwedstrijd en één uitvoeringenwedstrijd in vier
leeftijdsgroepen. De leeftijden zijn conform de aanvullende bepalingen en het KNZB-reglement (NK,
NJK en SB).
Senioren:
diploma
senioren elementen/figuren
53.0000 punten
Limiet
solo
2005 of eerder
62.5000 punten*
Limiet
duet
2005 of eerder
60.0000 punten*
Limiet
ploeg
2005 of eerder
55.0000 punten*
Vrije combinatie
geboren 2007 of eerder
* Limieten dienen 2 maal behaald te worden, voor duet en ploeg dienen door elke deelnemende
zwemster afzonderlijk limieten te worden behaald.
Junioren:

diploma
Limiet
Limiet

Fina junior figuren
junioren
2002 en 2003
junioren
2004 en 2005

52.0000 punten
55.0000 punten
53.0000 punten

Age-groep II:

diploma
Limiet
Limiet

Age-groep II figuren
Age-groep II 2005 en 2006
Age-groep II 2007

45.0000 punten
49.0000 punten
47.0000 punten
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Age-groep I:

diploma
Limiet

Age-groep I figuren
44.0000 punten
Age-groep I 2008, 2009 en 2010 44.0000 punten

4. Tijdsduur
Uitvoeringen

solo

duet / mixed

ploeg

combo

Uitvoeringen

solo

duet

ploeg

combo

Senioren 2005 of eerder technische uitv.
Senioren
vrije uitvoering

2.00 min. 2.20 min.
2.30 min. 3.00 min.

2.50 min.
4.00 min. 4.00 min.

Junioren

2002, 2003, 2004 en 2005 2.30 min. 3.00 min.

4.00 min. 4.00 min.

Age-group II
Age-group I

2005, 2006, 2007
2008, 2009 en 2010

3.30 min. 3.30 min.
3.00 min. 3.00 min.

Masters 1994 of eerder technische uitv.
Masters
vrije uitvoering

1.30 min. 1.40 min.
2.30 min 3.00 min.

2.15 min. 2.45 min.
2.00 min. 2.30 min.

1.50 min.
4.00 min. 4.30 min.

De tijdslimieten voor de technische- en vrije uitvoeringen zijn inclusief de toegestane tijd voor de
beweging op de kant van 10 seconden. Er is een marge op deze tijdslimieten van 15 seconden meer of
minder voor zowel de technische als de vrije uitvoering. De marge bij de masters is: bij de vrije
uitvoering + 15 seconden, bij de technische uitvoering + 10 seconden; er is geen minimumtijd.
Bij de senioren wordt bij de uitvoeringen solo, duet en ploeg de vrije uitvoering gezwommen, zoals
vermeld in de aanvullende bepalingen en het KNZB-reglement Kz 44. De masters mogen ook
deelnemen aan de vrije combinatie.

5. KOSTEN

Alle kosten van de wedstrijd(en) komen voor rekening van Regio West. De kosten omvatten: aanvraag
wedstrijd(en), programma's, uitslagen, huur zwembad, huur tafels/stoelen, koffie/thee/frisdrank.
Door alle deelnemers is startgeld verschuldigd. Er dient startgeld te worden betaald voor elke
inschrijving (bijvoorbeeld: voor een meisje dat een solo zwemt en in een ploeg moet 2x startgeld
worden betaald).
Het startgeld wordt voor de verenigingen in Regio West verrekend met de verenigingsdepots. Als
regel geldt dat het startgeld niet hoger mag zijn dan het bedrag dat is vastgesteld door het
regiobestuur. Voor het seizoen 2019/2020 bedraagt het startgeld € 3,50 en voor deelnemers van
buiten Regio West € 4,50.

6. INSCHRIJVINGEN

De verenigingen dienen de inschrijving via E-mail te doen met een volledig overzicht van deelnemers,
tenzij de RSC anders beslist. Op het overzicht dient de naam van de deelnemer, leeftijd, categorie, het
KNZB startnummer, muziek met de samensteller en het eventueel te behalen diploma vermeld te zijn.
Bij de inschrijving voor uitvoeringen moeten ook de behaalde techniekpunten worden vermeld. De
inschrijvingen voor een wedstrijd moeten uiterlijk 21 dagen voor de wedstrijddag bij het
wedstrijdsecretariaat van de RSC of bij het secretariaat van de organiserende vereniging binnen zijn.
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Inschrijvingen die te laat binnenkomen, worden niet geaccepteerd.
De inschrijving per vereniging voor een figurenwedstrijd is in principe niet aan een maximum
gebonden. Mocht de totale inschrijving echter te groot zijn, dan bepaalt de RSC de limiet per
vereniging. Dit gebeurt minimaal 2 weken voor de start van de wedstrijd. De vereniging bepaalt zelf
wie er dient af te vallen en behoeven ook geen startgeld te betalen.
Voor het uitkomen met een solo, dient de deelnemer ingeschreven te hebben gestaan bij de
Regiokampioenschappen figurenwedstrijd in dezelfde categorie. Voor een duet, ploeg en vrije
combinatie dient tenminste 50% van de deelnemers te hebben meegedaan aan de figurenwedstrijd in
de categorie waarvoor wordt ingeschreven. De masters zijn vrijgesteld van deelname aan de
figurenwedstrijd.

7. PRIJZEN

Alle prijzen worden door de regio beschikbaar gesteld.
Zowel voor de regiokampioenschappen figuren als voor de regiokampioenschappen uitvoeringen
(inclusief reserves) worden per leeftijdsgroep drie prijzen beschikbaar gesteld.

8. JURYLEDEN

Bij de inschrijving voor een wedstrijd dient tevens het beschikbare aantal officials met hun
bevoegdheid S/C/8/9/M, de voorstarters en oplezers te worden opgegeven. Per vereniging dienen
voor alle regiowedstrijden minimaal het aantal medewerkers te worden geleverd zoals deze is
aangegeven op de matrix welke bij de uitnodiging is meegezonden (evenredig naar het aantal
inschrijvingen per niveau). Indien de vereniging zelf niet over voldoende beoordelaars beschikt, dient
zij er voor te zorgen dat zij toch aan de gestelde norm voldoet. De kosten voor het desbetreffende
jurylid komen voor rekening van de vereniging.
Officials, voorstarters en oplezers welke niet worden opgesteld, krijgen dit via de vereniging te horen,
minimaal 1 week voor de start van de wedstrijd. Reserve juryleden dienen tijdens de wedstrijd
aanwezig te blijven.
Als een vereniging bevoegde juryleden van buiten haar eigen vereniging haalt, is het mogelijk om 3
deelnemers – als de tijd het toelaat – buiten mededinging mee te laten doen met de figurenwedstrijd.
De scheidsrechter kan buiten de regio worden gezocht. Hij/zij ontvangt wel een onkostenvergoeding.

9. AFMELDINGEN

Het afmelden van deelnemers dient schriftelijk met vermelding van categorie en startnummer op
verenigingspapier bij de scheidsrechter te geschieden en wel voor aanvang van de juryvergadering.
Een deelnemer die op de voorgeschreven manier is afgemeld voor de juryvergadering mag worden
vervangen. Bij een wedstrijd moet startgeld worden betaald voor elke deelnemer die is ingeschreven.
Ziekmeldingen worden alleen geaccepteerd voor de volledige c.q. verdere wedstrijd (dat wil zeggen
dat na een ziekmelding niet meer kan worden gestart op latere programmanummers).
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10. BIJZONDERE GEVALLEN

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de RSC in overleg met de scheidsrechter.
Reglement vastgesteld op 07-05-2019
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