BEPALINGEN INTERREGIOTOURNOOI / L.V.C. – SYNCHROONZWEMMEN 2018/2019
1.

Indeling leeftijdscategorieën

Cat

Leeftijd

Figuren

07,08,09
04,05,06
01,02,03,04
2004 e.e. Sen.

AGE I
AGE II
FINA junioren
SEN elementen

Tijden uitvoeringen
soli
duetten
2.00
2.30
2.15
2.45
2.30
3.00
2.00
2.20
2.30
3.00

ploegen
3.00
3.30
4.00
2.50
(techn. uitv.)
4.00
(vrije uit v.)
Jaargang vrij VRIJE COMBINATIE
4.00
Bij de senioren kan bij de uitvoeringen wedstrijd voor zowel solo als duet een technische uitvoering
en/of een vrije uitvoering worden gezwommen.
Bij de ploegen wordt alleen de technische uitvoering gezwommen.
12 e.j.
15 e.j.
18 e.j.
19 e.o.

2.
Wedstrijdprogramma
datum
leeftijd
za. 13-10-2018
2004 e.e. SEN
za. 27-10-2018
01,02,03,04
za. 17-11-2018
04,05,06
za. 15-12-2018
07,08,09

fig/uitv.
Fig. SENIOREN
Fig. JUNIOREN
Fig. AGE II
Fig. AGE I

organisatie
Regio Zuid
Regio MidWest
Regio Oost
Regio Noord

uiterl.inschr.
21-09-2018
05-10-2018
26-10-2018
23-11-2017

za. 12-01-2019
za. 09-03-2019
za. 11-05-2019
za. 18-05-2019
za. 25-05-2018

Uitv. SENIOREN
Uitv. JUNIOREN
Uitv. AGE II
Uitv. Combinatie
Uitv. AGE I

Regio MidWest
Regio Oost
Regio Zuid
Regio West
Regio West

21-12-2018
15-02-2019
19-04-2019
26-04-2019
03-05-2019

2004 e.e.
01,02,03,04
04,05,06
vrij
07,08,09

3.

Organisatie algemeen

a.

Alle wedstrijden worden georganiseerd volgens het huidige K.N.Z.B. reglement
synchroonzwemmen.
De programma’s zullen niet meer beschikbaar zijn voor de aanwezige verenigingen.
Voorafgaande aan de wedstrijd worden de programma’s per mail aan de verenigingen bekend
gemaakt. Er dienen wel programma’s voor voorstarters en secretariaat beschikbaar moeten
zijn.
Voor juryleden moet een juryindeling aanwezig zijn. Er worden geen programma’s aan
juryleden verstrekt.
De voorstarters en oplezers moeten door de organiserende regio worden geleverd en dienen
op het programma vermeld te zijn.
De inzwemtijd is voor figuren- en uitvoeringenwedstrijden een half uur (afhankelijk van het
aantal deelnemers, eventueel 2 x 15 minuten). Bij uitvoeringenwedstrijden kan de inzwemtijd
15 minuten zijn, ivm hoeveelheid deelneemsters.
De juryvergaderingen voor figuren- en uitvoeringenwedstrijden worden 45 minuten voor
aanvang van de wedstrijd gehouden, m.u.v. uitvoeringen senioren (één uur).
Bij uitvoeringenwedstrijden dient de organiserende instantie voor twee goede geluidinstallaties
te zorgen, waarvan één stand-by. (Geluidsinstallatie moet capabel zijn voor een dergelijke
wedstrijd.)
Wanneer een wedstrijd in een bepaalde regio wordt georganiseerd, dient de
vertegenwoordiger van de Interregiocommissie aanwezig te zijn als aanspreekpunt.
Er zal geen entree voor toeschouwers worden geheven.
De loting voor de figurenwedstrijden zal op dinsdagavond voorafgaande aan de wedstrijd
plaatsvinden. Irma Kok zal de loting dinsdagavond per mail aan de regiovertegenwoordigers
bekendmaken.
Tevens zullen per mail de programma’s voor zowel techniek- als uitvoeringenwedstrijden op
dinsdagavond voorafgaande aan de wedstrijd vòòr 20.00 uur naar Irma Kok worden gestuurd.
Zij zal het programma met loting en panelindeling naar de regiovertegenwoordigers sturen.

b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
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k.
Na afloop van elke wedstrijd zal er (uiterlijk zondag om 12.00 uur) een complete uitslag +
juryblad (P.V.) in Excel aan de regiovertegenwoordiger per mail worden verstuurd. De
regiovertegenwoordiger zal deze uitslag naar de deelnemende verenigingen binnen zijn/haar
regio verspreiden.
l.
I.v.m. vermelding op website en LVC zal tevens een digitale uitslag in Excel  (NIET IN PDF!!)
worden gestuurd naar P. Lommerse (paulamar@hetnet.nl)
m.
In het programma dient bij elke deelneemster de regio en vereniging te worden vermeld.
4.

Inschrijvingsbepalingen algemeen

a.
b.

Aan de inschrijvingen zijn geen diploma-eisen en/of limieten verbonden.
De inschrijvingen voor de uitvoeringenwedstrijden staan los van de figurenwedstrijden.
Er kan bij de uitvoeringenwedstrijden eveneens ingeschreven worden door een
startgemeenschap.
c.
De voorlopige en definitieve inschrijvingen worden op de voorgeschreven wijze (zie SS 6)
gezonden aan de regiovertegenwoordiger, waar de vereniging onder ressorteert.
d.
De definitieve inschrijvingen moeten op de daarvoor bestemde inschrijvingsformulieren,
waarin alle deelnemers worden vermeld digitaal per mail worden ingestuurd. Op de
inschrijvingsformulieren dienen naam deelneemster, startnummer, vereniging en regio worden
vermeld. (startnummer als volgt invullen 200101234, 9 posities)
De inschrijvingen dienen uiterlijk drie weken voor de wedstrijd bij de betreffende
regiovertegenwoordiger ontvangen te zijn. Ter controle dient een kopie van de inschrijving
door de vereniging per mail te worden gezonden naar mw. P. Lommerse
(E-mail: paulamar@hetnet.nl). De regiovertegenwoordiger controleert de inschrijvingen en
zorgt voor verdere doorzending per mail naar de organiserende instantie.
Te laat ontvangen inschrijvingen worden door de regiovertegenwoordiger terzijde
gelegd.
Inschrijvingen die niet volgens het reglement hebben plaatsgevonden, worden eveneens
terzijde gelegd.
Er dient per wedstrijd ingeschreven te worden en per wedstrijd, met een cc naar
mw. P. Lommerse (paulamar@hetnet.nl)
e.
Het inschrijfgeld voor figurenwedstrijden bedraagt € 4,00 per deelneemster per wedstrijd c.q.
categorie.
Het inschrijfgeld voor uitvoeringenwedstrijden bedraagt € 4,00 per start per deelneemster.
Wanneer er definitief ingeschreven is, dient het bedrag van € 4,00 betaald te worden, ongeacht de
reden van niet opkomen.
Bij uitvoeringen van de groepen wordt voor maximaal 8 deelneemsters betaald en voor duetten voor
maximaal 2 deelneemsters. Voor de reserves wordt geen inschrijfgeld betaald.
Bij de Vrije Combinatie wordt voor maximaal 10 deelneemsters betaald.
f.
Het inschrijfgeld wordt door de penningmeester van de organiserende regio van de
depotrekeningen van de deelnemende verenigingen afgeschreven.
Hiertoe dient door de organiserende regio een lijst met het aantal deelnemers per vereniging aan de
penningmeester te worden overhandigd.
Geen contant geld meenemen naar de wedstrijd
g.
Er kan niet afgemeld worden tussen definitieve inschrijving en wedstrijd. Het afmelden van
deelneemsters dient bij aanvang van de juryvergadering schriftelijk te geschieden bij de
scheidsrechter. Het startnummer en naam dient hierbij doorgegeven te worden. Voor
uitvoeringenwedstrijden dient er voor aanvang van de juryvergadering schriftelijk ter worden
doorgegeven welke deelneemsters in een uivoering zwemmen.(reserveregeling).
h.
Eventueel te behalen diploma’s dienen voor aanvang van de wedstrijd ingeleverd te worden
bij het jurysecretariaat, eveneens met vermelding van startnummer.
i.
De Interregiocommissie behoudt zich het recht voor om eventueel, nadat de voorlopige
inschrijvingen bekend zijn, wijzigingen aan te brengen in het wedstrijdschema.
j.
Er dient vòòr aanvang van het INTERREGIOTOERNOOI door alle deelnemende regio’s
€ 100,00 gestort te worden op de girorekening van de penningmeester van de Interregio.

2

5.

Inschrijvingsreglement figurenwedstrijden
a.
b.
c.

6.

Bij figurenwedstrijden dient op de daarvoor beschikbaar gestelde inschrijvingsformulieren te
worden ingeschreven Op de inschrijvingsformulieren dient vermeld te worden of er ja of nee
opgegaan wordt voor een diploma.
Een ingeschreven deelneemster mag vervangen worden. De vereniging dient dit schriftelijk
te doen voor aanvang van de juryvergadering. Hierbij dienen IF-formulieren volledig ingevuld
afgegeven te worden bij de scheidsrechter.
Als de inschrijvingen het toelaten is het in principe toegestaan binnen de bovengenoemde
beperking buiten mededinging in te schrijven.

Inschrijvingsbepalingen uitvoeringenwedstrijden
a.

Voor de uitvoeringenwedstrijden mogen per vereniging meerdere soli, duetten en ploegen per
leeftijdscategorie worden ingeschreven, met dien verstande dat er aangegeven wordt WELKE
DE EERST INGESCHREVEN SOLO IS, WELKE DE TWEEDE EN WELKE DE DERDE
INGESCHREVEN SOLO IS. DIT GELDT EVENEENS VOOR DUETTEN EN PLOEGEN.
Houdt bij inschrijving rekening met deze regel; er kan niet meer gewisseld worden welke
deelneemster(s) er gaan zwemmen. Niet de tweede solo en/of duet willen laten zwemmen.
Wat opgegeven is, is bindend.
b.
Bij te grote inschrijving behoudt de organiserende regio het recht om de als tweede en/of
derde ingeschreven solo, duet, ploeg te laten vervallen, in volgorde van soli, duetten en als
laatste ploegen. Deze regeling geldt tevens voor eventueel BM ingeschreven uitvoeringen.
Een week na de definitieve inschrijving zal er door de organiserende regio aan alle
vertegenwoordigers worden aangegeven of er soli, duetten en/of ploegen moeten vervallen of
dat het ingeschreven aantal uitvoeringen gehandhaafd blijven. Er kan dan niet meer gewisseld
worden
c.
De muziek van de uitvoeringen kunnen digitaal aangeleverd worden naar een vooraf
aangegeven E-mail adres van de organiserende regio. Bij de wedstrijd zelf dienen de CD’s
van de muziekuitvoeringen bij de muziekman te worden ingeleverd.
d.
Voor de uitvoeringenwedstrijd Age II en Age I zullen 30 juryleden worden opgesteld. Er zal
een panel van 15 juryleden worden ingedeeld voor soli en ploegen en een panel van 15
juryleden voor de duetten.
e.
Voor de puntentelling van de totaaluitslag telt de hoogst scorende soliste, duet en ploeg per
vereniging. Voor de uitslag en de medailles van de uitvoeringenwedstrijd tellen wel alle
gezwommen soli, duetten en ploegen mee.
f.
Wanneer er reserves zijn opgegeven dient bij aanvang van de juryvergadering schriftelijk aan
de scheidsrechter te worden doorgegeven wie er zwemmen.
g.
Een ingeschreven deelneemster mag vervangen worden. De vereniging dient dit schriftelijk
te doen voor aanvang van de juryvergadering.
7.

Officials en hun taken

a.

De scheidsrechter, chef secretaris, personen die de computer bedienen, voorstarters en
oplezers worden benoemd door de organiserende regio.
Deelnemende verenigingen zijn verplicht juryleden beschikbaar te stellen.
Bij de voorlopige inschrijving dient van elke vereniging een opgave te worden gevoegd van
officials, die beschikbaar zijn (voor iedere wedstrijd afzonderlijk opgeven = bolletjesformulier).
Juryleden worden bepaald in vergaderingen van de Interregiokommissie. In de agenda komt
te staan voor welke aankomende wedstrijden er juryleden dienen te worden opgegeven.
Voor elke wedstrijd dient bij de regiovertegenwoordiger bekend te zijn, welke officials definitief
voor de betreffende wedstrijd beschikbaar zijn.

b.
c.
d.

3

e.
f.

Het afmelden van officials dient bij de regiovertegenwoordiger te geschieden en de
betreffende vereniging/regio dient zelf voor vervanging te zorgen.
Officials krijgen van de INTERREGIOKOMMISSIE en de organiserende instantie geen
reiskostenvergoeding.

8.

Prijzen

a.

Na elke wedstrijd (figuren en uitvoeringen) zal per categorie een 1e, 2e en 3e prijs worden
uitgereikt. Reserves krijgen eveneens een medaille.
De prijzen (medailles) zullen centraal door de Interregiocommissie worden ingekocht.
Na afloop van alle figurenwedstrijden zal aan alle deelneemsters een herinneringsvaantje
worden uitgereikt. De inkoop zal eveneens centraal geregeld worden.
De winnende regio van het INTERREGIOTOURNOOI ontvangt op de eerste wedstrijddag van
het nieuwe seizoen de INTERREGIO prijs.

b.
c.
d.
9.

Puntentelling

a.

Voor de INTERREGIO worden de (individuele) resultaten van techniek en uitvoeringen bij
elkaar geteld. (Bij uitvoeringen geldt dit voor de hoogst scorende per vereniging)
Het gemiddelde eindresultaat per wedstrijd van zowel de techniek als uitvoeringen bepaalt de
totaalscore per regio. Bij de senioren kan dit een technische uitvoering en vrije uitvoering
betreffen.

Ter verduidelijking een aantal voorbeelden:
De techniek wordt bepaald door alle techniekpunten per regio per wedstrijd van de
deelneemsters bij elkaar te tellen en te delen door het aantal deelneemsters.
Regio A heeft ingeschreven met 5 soli. Eindresultaat totaal van 5 soli: 550.000 punten.
Gemiddeld eindresultaat 110.000 punten.
Regio B heeft ingeschreven met 3 soli. Eindresultaat totaal van 3 soli: 375.000 punten.
Gemiddeld eindresultaat: 125.000 punten.
Regio C heeft ingeschreven met 11 soli. Eindresultaat totaal van deze 11 soli: 1295.250
punten. Gemiddeld eindresultaat: 117.750 punten.
Idem voor duetten en groepen. De regio met het hoogste totaalgemiddelde voor figuren, soli,
duetten en groepen is winnaar van het INTERREGIOTOURNOOI.
AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE LANDELIJKE VERENIGINGSCOMPETITIE
a.
b.
c.
d.
e.
f.

De figuren- en de uitvoeringenwedstrijd per categorie gelden als een volledige wedstrijd.
Meisjes die niet hebben deelgenomen aan de figurenwedstrijd, maar wel zwemmen in een
solo, duet of ploeg krijgen het laagste figurentotaal (over vier gezwommen figuren) van de
wedstrijd min 1.00 punt.
De eenmaal ingeschreven solo, duet of groep mag NA definitieve inschrijving niet in zijn
geheel worden vervangen. Op het eindresultaat zal voor de ontbrekende uitvoering 000.000
punten worden aangegeven.
Het eindresultaat wordt verkregen door per vereniging de resultaten van de 5 categorieën de
soli, duetten en ploegen op te tellen.
De vereniging met het hoogste puntentotaal is winnaar van de LANDELIJKE
VERENIGINGSCOMPETITIE SYNCHROONZWEMMEN.
De winnende vereniging ontvangt de K.N.Z.B. wisselbeker.
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