KNZB Verenigingscompetitie
2015-2016
Pouleafspraken
Aan: Zwemcommissies Verenigingen Brabant, Zeeland, Limburg en enkele
overige verenigingen die deelnemen aan de competitiegroepen.
Datum: 01-06-205
Deze pouleafspraken hebben betrekking op de teams die op de bijgevoegde
indeling staan. We zien dat er in het roulatiesysteem Brabant een behoorlijk
aantal Zeeuwse ploegen mogen verwelkomen en dat er ook ploegen uit Limburg
en Gelderland en Zuid Holland aansluiten. We hebben hierdoor een
aantrekkelijke competitie-indeling kunnen maken.
We wensen alle zwemmers een sportief seizoen 2014-2015 toe!
Kees Verhulst
1.
Jurysamenstelling
Het OCB zorgt voor de opstelling van de jury bestaande uit de: Scheidsrechter Starter – Kamprechters en het Jurysecretariaat. Verenigingen die met 2 ploegen
in de competitie zwemen dienen de namen van de (kop)officials door te geven
wie met de 1e ploeg meegaan en wie in de 2e ploeg meegaan zodat daar bij de
opstelling van de officials rekening mee gehouden kan worden. Op de indeling
staat tevens hoeveel officials(TW) een team aan de organiserende vereniging
moet “leveren” naast de “kop”. Mocht dit problemen opleveren treed dan in
onderling overleg.
2.
Leeftijdsbepalingen.
Houd deze aan zoals door de KNZB zijn opgesteld. In de handleiding van de Kring
Noord Brabant en op de website de KNZB kunt u deze ook terug vinden.
3.
Inschrijvingen
De inschrijvingen dienen met splash of vervangend programma (LENEX, lxf
bestand) te worden gedaan met de daarbij behorende namenlijst.
Dus het inschrijfbestand waarmee de inschrijving kan worden ingelezen en apart
een namenlijst in pdf zodat de organiserende vereniging deze kan uitdraaien .
Alles dient uiterlijk op vrijdag 10 dagen voor de wedstrijd binnen te zijn bij de
organiserende vereniging waar u naar toe gaat.
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4.
Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers is in principe vrij. Echter er wordt gestreefd naar een
wedstrijdduur van 2½ uur met een uitloop naar maximaal 3 uur. Als men deze tijd
overschrijdt dient de organiserende vereniging te kijken hoe de wedstrijdduur
ingekort kan worden. Beperking van deelnemers kan dan het gevolg zijn. De
organiserende vereniging zal dan contact met de deelnemende verenigingen
opnemen. Dus schrijf niet onnodig veel zwemmers in, immers er tellen er twee
per programmanummer mee voor de punten. Te denken valt ook aan een Duitse
start, maar een één startregel is niet toegestaan.

5.
Afmeldingen / Wijzigingen
Wijzigingen kunnen uiterlijk tot dinsdag 20.00 uur voor de wedstrijd worden
doorgegeven aan de organiserende vereniging. Wanneer je via de e-mail
afmeldt of wijzigt, vraag dan om een ontvangst bevestiging. Krijgt u die niet
neem dan even telefonisch contact op zodat men zeker weet of alles
aangekomen is. Afmelden kan tot 24 uur vóór aanvang wedstrijd via de mail
doorgeven aan de organisatie. Deze zal als afgemeld verwerkt worden. Neem
een kopie hiervan mee naar de wedstrijd. De afmeldingen op de dag zelf voor
aanvang juryvergadering zal ten alle tijden als NG verwerkt worden.
6.
Programma’s
De organiserende vereniging zorgt dat het programma een paar dagen van
tevoren aan de deelnemende verenigingen doorgemaild wordt en aan de
desbetreffende scheidsrechter.
Dit is ter controle of je eigen zwemmers correct zijn ingevoerd.
Elke vereniging ontvangt drie programma’s enkelzijdig bedrukt. De overige
programma’s (dubbelzijdig) zijn voor de verkoop.
Voor de jury worden de programma’s ook enkelzijdig gedrukt.
4 banenbad 14 stuks voor officials incl. speaker
5 banenbad 16 stuks voor officials incl. speaker
6 banenbad 18 stuks voor officials incl. speaker
8 banenbad 22 stuks voor officials incl. speaker

7.
Consumpties
Aanbevolen wordt om minstens 3 consumpties per persoon te verstrekken, 1
tijdens de juryvergadering en 2 tijdens de wedstrijd. Voor de ploegleiders wordt
tijdens de wedstrijd ook minimaal 1 consumptie verstrekt.
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8.
Aanvraag wedstrijden
De wedstrijden dienen door elke vereniging zelf worden aangevraagd via de
webkalender, De lenex bestanden zijn te downloaden vanaf de KNZB (TM)site
en dienen aangepast te worden aan de organiserende verenigingen. Stuur dan
een uitnodigingsbestand aan de bezoekende verenigingen.
9.
Uitslagen
Elke organiserende vereniging draagt zorg voor de verspreiding van de uitslagen
naar de adressen zoals deze in de handleiding zijn opgenomen.
Uitslag digitaal naar de KNZB, op de Webkalender
Upload de uitslag van de wedstrijd zo snel mogelijk bij voorkeur zondagavond
naar webkalender van de KNZB. Deze wordt gebruikt om de competitiepunten
te tellen en de competitieranglijst te maken.
Voorblad van de Jury naar het KOC
Dit is een voorblad naar de officialcommissie
deelnemers uit andere Regio’s.
In regio Zuid hoeft u maar naar 1 OC de uitslag te mailen. (De provinciale OC’s
zenden deze door naar de andere provincies). Indien er ploegen uit andere
regio’s deelnemen dan dient aan die verenigingen een voorblad beschikbaar
gesteld te worden
Puntentelling,uitslag, voorblad naar de Puntenteller
De verenigingen met 1 team hoeven geen puntentelling meer in te sturen naar
de KNZB. Verenigingen met meerdere teams dienen dit wel te doen. Het
emailadres waarnaar de formulieren gezonden dienen te worden staat op de
KNZB website onder “zwemmen” , “ verenigingscompetitie
10.
Kosten
De kosten berekening zie bijlage:
Elke vereniging dient te zorgen voor een factuur waarop het bedrag staat wat de
desbetreffende vereniging moet betalen, deze kan naar het contactpersoon
worden gemaild die in het adressenbestand vermeld staat.
Juryleden van de deelnemende verenigingen worden geacht NIET te declareren.
Zorg ervoor dat zij deze afspraak kennen.
11.
Medailles
Alleen de ploegen die in District D1, D2 en D3 zwemmen zullen medailles
uitreiken aan de eerste drie per programmanummer. Maar er zijn geen
medailles voor de estafetteploegen.Het is aan de vereniging zelf te bepalen waar
Pagina 3 van 4

Regiokantoor
Postbus 90
5140 AB Waalwijk
Telefoon
0416-330606
E-mail
zwemmen@knzbzuid.nl
Internet
www.knzbzuid.nl
Postbank
1100166
ABN AMRO
41.61.46.481
KvK
40239850

ze de medailles inkoopt. Op de regiosite zal een Link naar Copycompany worden
geplaatst.
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