Augustus 2021

Geachte Zwemcommissie,
Hierbij treft u de bepalingen aan van de in 2021-2022 te zwemmen Regio West-competitie.
Deel
Deel
Deel
Deel
Deel

1:
2:
2:
3:
4:

30-10-2021
27-11-2021 Poule B en C
28-11-2021 Poule A
05-02-2022
02-04-2022

Aanpassingen als gevolg van Covid-19:


Afhankelijk van de maatregelen vanwege Covid-19 behoudt de Regio
Wedstrijdzwemcommissie het recht om de bepalingen, het programma en indelingen te
wijzigen en/of te laten vervallen.



Geen reservezwemmers meer, maximaal 3 zwemmers per vereniging per programma.



Medailles worden niet per programma uitgereikt, maar na afloop door de ploegleiding
opgehaald.

Met vriendelijke groet,
Eric Catsburg en Arjan Wijnmaalen
competitiecoördinatoren
Regio Wedstrijdzwemcommissie
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BEPALINGEN
Poules




De Regio West competitie bestaat uit 3 poules, de A, B en C-poule.
In de A worden de eerste 2 wedstrijden in een 25 meter bad gezwommen en de andere
2 in een 50 meter bad. De 2e wedstrijd wordt voor poule A op zondag 28 november in
Papendrecht met ETW gezwommen. De wedstrijden 1,3 en 4 zijn op zaterdag.
In de B en de C worden alle wedstrijden met ETW in Papendrecht gezwommen. Deze
wedstrijden zijn allen op zaterdag.

Aantal deelnemers


Per programmanummer mogen maximaal drie reguliere deelnemers worden
ingeschreven.



Maximaal 3 series per programma. Er worden geen series toegevoegd.



Bij estafettenummers één team per vereniging.



Er mogen geen reservezwemmers worden opgegeven.



Een deelnemer mag met een maximum van 3 persoonlijke starts en maximaal 2
estafettes en met inachtneming van de bepalingen ten aanzien van de leeftijdsgroep
van de deelnemers worden ingezet.

Startmethode
In alle poules wordt de overhead start gehanteerd. In overleg met de vertegenwoordiger van
Regio West kan anders bepaald worden.

Inschrijven
De regels voor de inschrijving staan vermeld in het Regioprogramma van Regio West.
Voor meer informatie zie https://www.knzbwest.nl/wedstrijdzwemmen/regioprogramma
Aanvullend voor de regiocompetitie
 Inschrijfbestanden als lxf en pdf inzenden, uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijddag.


Bij geen tijdig ontvangst van inschrijfbestanden wordt er na het aangegeven tijdstip
van uit gegaan dat voor het betreffende deel geen deelnemers worden ingeschreven.



Eventuele wijzigingen en vervangingen moeten per persoon en per programma
doorgegeven worden.

Medewerking / hulpouders van verenigingen


De wedstrijden worden georganiseerd met behulp van enkele medewerkers/hulpouders.
(Vanwege Covid-19 worden hier nog nadere bepalingen over afgesproken)



De wedstrijden worden in Papendrecht zonder publiek gezwommen, zodat handhaving
van de protocollen van de KNZB en NOC*NSF plaats kan vinden.



Publiek wordt in Dordrecht alleen bij voldoende ruimte op de tribune toegelaten.

Het maken van het programma


Regio West maakt met behulp van de inschrijvingen het programma.



Regio West stelt het programma na de wijzigingen beschikbaar via de Regiosite.
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Verplichte levering tijdwaarnemers/keerpuntcommissarissen


Elke vereniging die aan de Regio West-competitie deelneemt, is verplicht om volgens
het schema “aanstelling juryleden door de verenigingen” dat op de Regio West website
geplaatst is officials te leveren.

Deelname van zwemmers bij nieuwe vereniging


Bij overschrijving naar een andere vereniging kan in de Regiocompetitie alleen namens
de nieuwe vereniging worden gezwommen als men voor de oude vereniging niet aan de
lopende competitie heeft deelgenomen.

Puntentelling
Op ieder programmanummer mag men starten met het aantal deelnemers zoals eerder in
de bepalingen vermeld.


Voor de puntentelling wordt uitgegaan van 8 verenigingen, bij minder verenigingen
wordt deze puntentelling naar rato verminderd.


De plaats waarop de twee snelste deelnemers per vereniging eindigen wordt geteld.
Nummer 1 16 punten, nummer 2 15 punten, nummer 3 14 punten, etc. Een derde
zwemmer wordt niet meegeteld in de puntentelling.



De plaats waarop de estafette eindigt wordt geteld waarbij de estafettes dubbele
punten krijgen, nummer 1 16 punten, nummer 2 14, nummer 3 12, etc.



Start men met één deelnemer, dan telt de plaats van die ene zwemmer.



Als een zwemmer gediskwalificeerd wordt, en er geen andere zwemmer is die voor
de punten telt, dan telt slechts één zwemmer voor de puntentelling.
Wanneer men in het geheel niet op het betreffende nummer start, dan worden er
geen punten geteld.



De punten voor deel 2 van de regiocompetitie zullen i.v.m. de minioren clubmeet
die op dezelfde dag georganiseerd wordt voor de poules B en C niet in de
puntentelling meegenomen worden.

Promotie/degradatie (afhankelijk van het aantal deelnemende teams)


Voor de uiteindelijke puntentelling in de competitie tellen alle 4 de wedstrijden mee.

Uitgangspunt o.v.b. van Covid-19


De vereniging met het meest aantal punten (na 4 wedstrijden) in de A is de winnaar
van de Regiocompetitie.



De vereniging met het meest aantal punten (na 4 wedstrijden) in de B is
afdelingswinnaar van de B en promoveert naar de A



De vereniging met het meest aantal punten (na 4 wedstrijden) in de C is
afdelingswinnaar van de C en promoveert naar de B



Nummer 2 van poule B promoveert naar de A



Nummer 2 van Poule C promoveert naar de B



De laatste van Poule A zal degraderen naar de B



De laatste 2 verenigingen van Poule B degraderen naar de C



Nieuwe verenigingen beginnen in de C.

Afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen, waaronder ook de samenvoegingen
wordt de verdeling over de drie poules in het hiernavolgende seizoen indien nodig gewijzigd.
Dit kan gevolgen hebben voor de in dit voorgaande seizoen behaalde promotie/degradatie.
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Wanneer verenigingen samengevoegd worden zal de nieuwe vereniging de plaats innemen van
de hoogst genoteerde vereniging. Deze (naams) wijziging moet uiterlijk op 30 juni van het
lopend jaar bij de organisatie bekend zijn.
Vanwege Covid-19 zal er geen prijsuitreiking direct na de wedstrijd meer plaatsvinden. De
bekendmaking van de promotie en degradatie zal pas plaatsvinden nadat deel 4 gezwommen
is en de punten hiervoor berekend zijn.

Individuele prijzen


Vanwege Covid-19 worden medailles niet persoonlijk uitgereikt, maar na afloop aan
de ploegleider per vereniging worden overhandigd.



In alle poules (A, B en C) zijn voor de nummers 1, 2 en 3 op individuele nummers
prijzen beschikbaar.



Er zijn geen medailles beschikbaar voor estafettes.

Boetebepalingen:
Als een vereniging de inschrijving niet binnen de aangeven termijn instuurt kan eenmalig een
waarschuwing worden gezonden. Is de inschrijving of een tegenbericht niet binnen 24 uur
ontvangen wordt de desbetreffende vereniging voor dat deel uitgesloten van deelname.
Als een van de volgende punten zich voordoet worden 50 punten in mindering gebracht:
 Het niet in acht nemen van de overschrijvingsbepalingen: Indien men bij de oude
vereniging aan een lopende Regiocompetitie heeft deelgenomen mag men na
overschrijving niet voor de nieuwe vereniging in de lopende Regiocompetitie uitkomen,.


Meer dan 3 persoonlijke starts van een deelnemer.



Meer dan 2 starts in een estafette door een deelnemer.



Niet gerechtigd uitkomen, zoals b.v. geen of geen geldig startnummer.

De prestatie van de deelnemer c.q. de estafetteploeg zal dan niet in de puntentelling worden
meegeteld.
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