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1. INLEIDING
REGIO Zuid organiseert:

Figurenwedstrijden

Uitvoeringenwedstrijden:

* Kampioenschap synchroonzwemmen Regio Zuid
* Uitvoeringenwedstrijd Regio Zuid

Dit reglement biedt een overzicht van de regels die daarvoor zijn vastgesteld.
Alle wedstrijden worden georganiseerd volgens het huidige KNZB reglement synchroonzwemmen.
1.1. VRIJWILLIGERS BIJ GEZAMENLIJK GEORGANISEERDE EVENEMENTEN.
Bij georganiseerde evenementen leveren alle deelnemende verenigingen twee (2) vrijwilligers. Indien
voor een wedstrijd meer vrijwilligers nodig zijn, wordt dit vermeld in de uitnodigingsbrief.
Er wordt per wedstrijd een coördinator van de organiserende vereniging aangewezen die de taken
onder de opgegeven vrijwilligers verdeelt.
Indien er te veel vrijwilligers zijn opgegeven beslist de organisatie welke vrijwilligers af kunnen vallen.
Een vrijwilligersindeling wordt voorafgaand aan de wedstrijd kenbaar gemaakt, tegelijk met de loting
en wedstrijdindeling.
Tevens bij voorkeur van de organiserende vereniging een technisch persoon die kennis van zaken
omtrent computers, routers e.d. heeft. Deze vereniging hoeft 1 vrijwilliger of M minder te leveren.
1.2. ORGANISATIE
1.2.1. Organisatie algemeen
1.2.1.1. Programma’s
Verenigingen dienen zelf de programma’s mee te brengen voor de ploegleiders, te
downloaden vanaf de website van de Regio Zuid (http://www.knzbzuid.nl).
Er worden géén programma’s aan juryleden verstrekt, behalve aan de
(assistent)scheidsrechter(s) en chefsecretaris. Juryleden ontvangen wel de benodigde
formulieren en lijsten of cijferbriefjes. Deze worden beschikbaar gesteld door het
wedstrijdsecretariaat. Het jurysecretariaat verzorgt tevens de omrekentabellen voor de te
zwemmen figuren met bijbehorende moeilijkheidsfactoren.
1.2.1.2. Loting
De loting voor de figurenwedstrijden door de scheidsrechter zal voorafgaande aan de
wedstrijd plaatsvinden en 3 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd via de website van de
Regio worden gepubliceerd (http://www.knzbzuid.nl).
1.2.1.3. Startvolgorde
De startvolgorde voor zowel techniek- als uitvoeringenwedstrijden wordt eveneens
voorafgaande aan de wedstrijd gepubliceerd via de website van de Regio.
1.2.1.4. Scheidsrechter
In de jaarlijkse voorjaarsvergadering worden de wedstrijden benoemd en verdeeld,
waarna de scheidsrechters en chefsecretarissen uit de Regio in onderling overleg een
verdeling maken voor het aanstaande wedstrijdseizoen. Een en ander in overleg met de
Regiocommissie. Bij verhindering zal de benoemde scheidsrechter of chefsecretaris zelf
voor vervanging moeten zorgdragen.
1.2.1.5. Juryleden
Iedere deelnemende vereniging dient te voldoen aan de in het reglement gestelde eisen
wat betreft levering van juryleden.
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1.2.1.6. Juryindeling
De juryindeling voor zowel figuren- als uitvoeringenwedstrijden wordt gemaakt door de
scheidsrechter en uiterlijk donderdag voorafgaande aan de wedstrijd gepubliceerd via de
website van de Regio. Verenigingen dienen zelf de door hen opgegeven juryleden te
informeren. Juryleden brengen zelf handboek, cijferschaal en hoogtetabel mee naar de
juryvergadering.
1.2.1.7. Uitslag
Na afloop van elke wedstrijd zal de uitslag gepubliceerd worden op de website van de
Regio.
1.2.2. Organisatiekosten
De kosten van de wedstrijden, t.w. kosten voor het badwater, kosten juryvergadering
kopieerkosten en de kosten van de medailles enz. zijn voor rekening van de Regio.
Onder overlegging van originele nota’s kunnen de gemaakte onkosten gedeclareerd worden bij
het Regiobureau, via email: regiobureau@knzbzuid.nl.
De startlijst voor de wedstrijd is bindend met betrekking tot het aantal deelnemers of
uitvoeringen per vereniging waarvoor inschrijfgeld verschuldigd is.
Via de Regio Synchroonzwemcommissie worden de geplande wedstrijden aangevraagd bij de
KNZB. Hiervoor hoeft de organiserende vereniging geen actie te ondernemen.
1.3. BIJDRAGE DEELNEMERS / UITVOERINGEN
1.3.1. Inschrijfgeld figurenwedstrijden
Het inschrijfgeld voor figurenwedstrijden in de wedstrijdcategorie bedraagt € 5,00 per
deelnemer per categorie en wedstrijd.
Sporters buiten Regio Zuid betalen € 5,00 per start.
1.3.2. Inschrijfgeld uitvoeringenwedstrijden
Het inschrijfgeld voor uitvoeringenwedstrijden bedraagt € 5,00 per start per deelnemer (per
uitvoering). Voor ingeschreven reserve-sporters is ook inschrijfgeld verschuldigd.
1.3.3. Inschrijfgeld na inschrijving
Als een deelnemer op de startlijst staat aangegeven, dient het inschrijvingsgeld betaald te
worden, ongeacht de reden van afmelding.
1.3.4. Deelnemersbijdrage
De inschrijfgelden van de deelnemers zullen worden verrekend via de depotrekeningen van de
ingeschreven verenigingen.
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2. INSCHRIJVING
2.1 DEFINITIEVE INSCHRIJVING
De definitieve inschrijfdatum is drie (3) weken voor het evenement.
Bij géén deelname s.v.p. ter informatie een bericht sturen naar het hieronder vermelde mailadres.
De inschrijving wordt per mail gezonden aan:

synchroonzwemmen_inschrijvingen@knzbzuid.nl
De definitieve inschrijving wordt ingevuld op het inschrijvingsformulier in Excel van Regio Zuid.
Dit formulier wordt op de website van de Regio geplaatst bij de uitnodigingsbrief voor de betreffende
wedstrijd. (onder kopje agenda)
Hier dienen eveneens de beschikbare juryleden en vrijwilligers opgegeven te worden.
Een kopie van de inschrijving moet eveneens naar het algemene mailadres van Regio Zuid gestuurd
worden: synchroonzwemmen@knzbzuid.nl.
2.2. AFMELDINGEN
Afmeldingen van deelnemers dienen bij aanvang van de juryvergadering schriftelijk op
verenigingspapier (papier met geprint verenigingslogo) te geschieden bij het wedstrijdsecretariaat.
De naam, categorie en het startnummer dient hierbij doorgegeven te worden. Voor
uitvoeringenwedstrijden dient er voor aanvang van de juryvergadering schriftelijk op
verenigingspapier te worden doorgegeven welke deelnemers in een uitvoering zwemmen
(reserveregeling).
2.3 DIPLOMA’S
Bij aanvang van de juryvergadering worden de eventueel te behalen diploma’s, al zover mogelijk
voorgeschreven, bij het wedstrijdsecretariaat ingeleverd.
Indien tussen de inschrijvingsdatum en de wedstrijddatum nog diploma’s behaald worden, dit ook
doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat voor aanvang van de wedstrijd, bij voorkeur op
verenigingspapier.
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3. FIGURENWEDSTRIJDEN
In de Regio Zuid wordt getracht elk seizoen minimaal 5 figurenwedstrijden te organiseren, waarvan 5
limietwedstrijden voor AGE I, AGE II, Junioren en Senioren.
3.1. OPGAVE EN UITNODIGING JURYLEDEN
Voor AGE I, AGE II, Junioren en Senioren
Iedere deelnemende vereniging is er voor verantwoordelijk dat er voldoende juryleden
beschikbaar zijn, zodat voldoende jurypanels kunnen worden samengesteld.
Indien een vereniging over niet voldoende juryleden beschikt, kan zij zelf regelen dat er
juryleden van elders (“buiten”) ingezet worden.
Bij verhindering van een opgegeven jurylid dient de vereniging, indien mogelijk, zelf voor
vervanging te zorgen. E.e.a. in overleg met de scheidsrechter, voorafgaand aan de wedstrijd.
De verplichte afvaardiging van juryleden voor de deelnemende verenigingen is als volgt,
conform besproken in Regiovergadering 16 mei 2017:
Age 1 en 2

Eerste 8 sporters
Tweede 8 sporters
Etc.

1 x 9 jurylid
2 x 9 jurylid

Junioren en senioren

Eerste 5 sporters
Tweede 5 sporters
Etc.

1 x 8 jurylid
2 x 8 jurylid

Totaal

4 tot 7 sporters
8 of meer sporters

1xM
2xM

Levert een vereniging een C (chef jury) dan mag een M jurylid minder ingeschreven
worden.
Levert een vereniging een S (scheidsrechter) dan mag een 8 jurylid minder worden
ingeschreven.
Levert een vereniging een technicus/computerman/vrouw dan mag een M-jurylid minder
worden ingeschreven.
Indien een vereniging onvoldoende juryleden levert conform het hierboven bepaalde mag de
vereniging de sporters die op de reservelijst staan opgeven, onder voorbehoud dat er voldoende
panels gevormd kunnen worden om de wedstrijd vlot te laten verlopen.
Dubbel zwemmen mag voor het behalen van limieten bijvoorbeeld, maar dient wel tot een
minimum beperkt te worden.
Alle juryleden worden door de verenigingen opgegeven. Verenigingen op hun beurt informeren
de juryleden voor de wedstrijd over de juryindeling, loting en dergelijke (door te verwijzen naar
de website van de Regio).
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3.2.

FIGURENWEDSTRIJDEN
Eisen wedstrijddiploma’s
Conform KNZB-reglement

3.3

JURY SAMENSTELLING
Wedstrijddiploma’s
Conform KNZB-reglement

3.4

MEDAILLES
De medailles zullen gedurende het seizoen voor alle figurenwedstrijden in de
wedstrijdcategorieën door de Regiocommissie worden ingekocht. Voor alle categorieën zijn
drie medailles beschikbaar (goud, zilver en brons).
De scheidsrechter reikt de medailles uit na afloop van de wedstrijd evenals eventueel
behaalde diploma's.

3.5

UITSLAG
De uitslag van de figurenwedstrijd wordt zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld aan de
sporters, trainers en andere geïnteresseerden door publicatie in het zwembad op een
daarvoor geschikte locatie.
Tevens wordt de complete uitslag met deelcijfers in PDF zo spoedig mogelijk beschikbaar
gesteld via de internetsite van Regio Zuid.

3.6


VERENIGINGSCOMPETITIE
Degene die met het berekenen van de uitslag van de verenigingscompetitie belast is, houdt
een ranglijst bij van de behaalde resultaten van deelnemers per vereniging voor de
wedstrijddiploma's. Hierbij geldt het principe dat de punten van het aantal reguliere
competitiewedstrijden minus één waarin de hoogste punten behaald zijn meetellen voor de
bepaling van de eindrangschikking van de vereniging;
De gemiddelde score per vereniging per wedstrijd per categorie, dus bijv. AGE I van
vereniging X in wedstrijd 1 – daar het gemiddelde van, wordt berekend. Alle gemiddelden
AGE I van X van alle wedstrijden (4 dus) zetten we naast elkaar. Daarmee rekenen we met de
beste 3.
Dat ook zo voor AGE II, junioren en senioren.
We tellen de gemiddelden per categorie per vereniging bij elkaar op. En dat is de eindscore.
Deelnemers die dubbel zwemmen worden één keer meegeteld in deze competitie, te weten
in de categorie met het laagste niveau waarin de deelnemer gezwommen heeft;
De uitslag van een deelnemer BM wordt wel meegeteld indien de deelnemer in de juiste
leeftijdscategorie gezwommen heeft;
De uitslag van de figurenwedstrijd behorende bij het Regiokampioenschap telt niet mee voor
het puntentotaal van de verenigingscompetitie;
Na afloop van het competitieseizoen wordt de uitslag van de verenigingscompetitie bekend
gemaakt;
Voor de nummers 1, 2 en 3 van de verenigingscompetitie stelt Regio Zuid een beker ter
beschikking evenals een wisselbeker voor de nummer 1.
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4. UITVOERINGENWEDSTRIJDEN
Regio Zuid organiseert jaarlijks twee uitvoeringenwedstrijden, namelijk:

Kampioenschap synchroonzwemmen Regio Zuid

Uitvoeringenwedstrijd Regio Zuid
Het Kampioenschap synchroonzwemmen Regio Zuid omvat een techniek- en uitvoeringenwedstrijd
die gekoppeld zijn conform de bepalingen in het reglement van de KNZB, behalve voor de Vrije
Combinatie.
De techniekwedstrijd wordt gezwommen conform de bepalingen in artikel 1 tot en met 3 van dit
reglement en daarnaast het KNZB-reglement.
Bij de Uitvoeringenwedstrijd Regio Zuid is er geen koppeling tussen techniek en uitvoering omdat er
geen techniek gezwommen wordt.
Er wordt naar gestreefd het Kampioenschap en de Uitvoeringenwedstrijd Regio Zuid jaarlijks
wisselend in de andere provincie te laten plaatsvinden.
4.1.
Kampioenschap synchroonzwemmen Regio Zuid
Het Kampioenschap synchroonzwemmen Regio Zuid, uitvoeringen, vindt plaats conform de
artikelen AS 1 tot en met AS 14 van het reglement van de Koninklijke Nederlandse Zwem
Bond (KNZB). Aanvullende opmerking is dat conform de NK Combo Bepalingen van de KNZB
een Vrije Combinatie altijd 4 minuten duurt, ongeacht de leeftijd van de deelnemers. Hierop
dienen de gebruikelijke tijdmarges nog toegepast te worden.
4.1.1. Algemeen

De wedstrijd bestaat uit een uitvoeringenwedstrijd die gecombineerd wordt met de
figurenwedstrijd van het Kampioenschap synchroonzwemmen Regio Zuid.

Sporters die alleen deelnemen aan de figurenwedstrijd en niet meedoen met de
uitvoeringenwedstrijd van het Kampioenschap moeten BM ingeschreven worden.

Sporters die alleen deelnemen aan de Vrije Combinatie bij de uitvoeringenwedstrijd
van het Kampioenschap hoeven niet deel te nemen aan de figurenwedstrijd van het
Kampioenschap.

Sporters moeten zowel techniek als uitvoering zwemmen in de categorie waar die
qua leeftijd in thuishoort ( voorbeeld: sporter met age 1 diploma van 17 jaar moet
zowel techniek als uitvoering zwemmen in de categorie junioren (of hoger)).

De dagindeling van de uitvoeringenwedstrijd ziet er als volgt uit:
a. Juryvergadering en inzwemmen
b. Opmars alle categorieën
c. Vrije Combinaties
d. Soli alle categorieën
e. Duetten alle categorieën
f. Ploegen alle categorieën
g. Uitslag alle categorieën
4.1.2. Organisatie

De datum en tijd van de wedstrijd worden in overleg met de RegioSynchroonZwemCommissie (RSZC) vastgelegd.

De RSZC vraagt aan de vereniging waar wordt gezwommen badwater en
vergaderruimte te reserveren.
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De uitnodigingsbrief aan de verenigingen wordt door de RSZC op de
Regio website geplaatst, http://www.knzbzuid.nl.

Per e-mail wordt door de RSZC aan alle verenigingen in de Regio Zuid kenbaar
gemaakt dat de formulieren voor inschrijving op de website klaar staan.

Alle kosten en baten zijn voor rekening van de Regio SZC.

Toegang voor toeschouwers tot de wedstrijd is gratis.

De RSZC verzorgt het programma; dit wordt op de website gepubliceerd.

De uitslagen worden digitaal door de RSZC op de website gepubliceerd.
4.1.3 Juryleden

Uitnodiging van de scheidsrechter en de chef jurysecretaris wordt verzorgd door het
wedstrijdsecretariaat van RSZC. De jury-indeling wordt op de website gepubliceerd.

De RSZC verzoekt de scheidsrechter rekening te houden, bij het samenstellen van de
panels, met een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de jury betrekking hebbende
op de verenigingsafkomst.

Juryleden vanaf 9 en hoger mogen deze wedstrijd jureren.
4.1.4 Inschrijving

De inschrijving dient uiterlijk 3 weken voor de datum van de bijbehorende
figurenwedstrijd te zijn ontvangen door het wedstrijdsecretariaat van de RSZC, via
email: synchroonzwemmen_inschrijvingen@knzbzuid.nl, met een kopie naar het
algemene mailadres van Regio Zuid: synchroonzwemmen@knzbzuid.nl.

De leeftijdsgrenzen worden gehanteerd zoals de KNZB deze hanteert, voor de
categorie onder 12 jaar geldt een minimumleeftijd van 6 jaar.

De inschrijving wordt digitaal verstuurd dmv een Excel-formulier waarop vermeld
wordt: de categorie waarin gezwommen wordt, de naam van de uitvoering, de naam
van de muziek en de samensteller alsmede de naam van de deelnemers,
startnummer en de tijdsduur van het nummer.

De kosten voor inschrijving worden jaarlijks door de RSZC vastgesteld. Voor
deelname aan de uitvoeringenwedstrijd solo, duet en groep wordt het inschrijfgeld
per deelnemer of per onderdeel berekend. De kosten worden door het Regiokantoor
via de depotrekening van de verenigingen geïncasseerd.

Alle uitzonderingssituaties kunnen ter beoordeling worden voorgelegd aan het
bestuur van de RSZC.
4.1.5 Uitvoeringen

Alle synchroonzwemverenigingen in Regio Zuid mogen sporters van hun
vereniging inschrijven voor de uitvoeringenwedstrijd.

Voor een solo-inschrijving dient men het diploma van de betreffende categorie
behaald te hebben vóór de figurenwedstrijd van het Regiokampioenschap.

Deelnemers mogen één leeftijdscategorie hoger uitkomen (behalve age 1
sporters), met dien verstande dat men slechts één solo, in één duet en in één ploeg
en 1 Vrije Combinatie kan zwemmen.

Reserves dienen de figurenwedstrijd te zwemmen.

Er worden punten gegeven van 0,0 tot 10.

De tijdsduur voor de Vrije Combinatie bedraagt altijd 4 minuten met de bekende
marges, ongeacht de leeftijd van de zwemsters; geldend vanaf agegroup 2.
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4.1.6








4.1.7

4.1.8

Plaatsing uitvoeringenwedstrijd
Per categorie plaatsen de uitvoeringen zich, op basis van de behaalde punten bij de
figurenwedstrijd gekoppeld aan dit Regiokampioenschap. Dit geldt niet voor de Vrije
Combinaties.
De loting geschiedt in 2 groepen. Eerst de helft met de laagste punten, daarna de
helft met de hoogste punten. Bij de Vrije Combinaties vindt de loting plaats
onafhankelijk van de punten van de figurenwedstrijd.
De loting geschiedt op basis van de beste resultaten, als er sprake is van reserves bij
een duet of groep.
Plaatsing wordt bekend gemaakt zo spoedig mogelijk na afloop van de
figurenwedstrijd.
Indien als gevolg van overmacht deze bekendmaking niet kan plaatsvinden, dient
publicatie van de finalisten uiterlijk vier dagen na het Regiokampioenschap figuren
plaats te vinden middels een publicatie op de website.
Vervangende punten figuren
Indien een deelnemer niet deel kan nemen aan de figurenwedstrijd van het
Regiokampioenschap, dient de vereniging de RSZC om dispensatie te verzoeken. De
RSZC kan dit verzoek al dan niet goedkeuren. Bij goedkeuring geldt als vervanging
voor de punten het gemiddelde resultaat behaald in de laatste 2 figurenwedstrijden
gezwommen in dezelfde categorie of lager. Als er geen vervangende punten
beschikbaar zijn, in de periode van de aanstaande wedstrijddatum tot een jaar terug,
geldt het resultaat van de laatste geëindigde deelnemer in de betreffende categorie
in de figurenwedstrijd, minus 2 punten. De vervangende punten moeten bij de
figurenwedstrijd ter plaatse aanwezig zijn, schriftelijk aan te leveren door de
vereniging van betreffende deelnemer bij de chefsecretaris. Hierbij datum wedstrijd,
startvergunningnummer en behaalde punten vermelden.
De RSZC dient er tevens voor te zorgen dat de uitslagen van de competitiewedstrijden van het afgelopen jaar op de betreffende dag beschikbaar zijn ter inzage
voor de chef-jury.
Medailles en oorkondes
De sporters die in de uitslag op plaats 1, 2 of 3 eindigen per categorie ontvangen een
oorkonde en medaille als blijk van presteren.
Bij solo:
1 medaille en 1 oorkonde Kampioen Regio Zuid voor nummer 1.
1 medaille voor nummer 2 en 3
Bij duet/ploeg/: 1 medaille en 1 oorkonde per deelnemer Kampioen Regio Zuid voor
FRC
nummer 1.
1 medaille per deelnemer voor nummer 2 en 3
Reserve-deelnemers ontvangen ook een medaille/oorkonde.

Bij twijfel beslist de RSZC.
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4.2.
Uitvoeringenwedstrijd Regio Zuid
De uitvoeringenwedstrijd Regio Zuid is een recreatieve wedstrijd georganiseerd volgens
afspraken gemaakt binnen Regio Zuid Synchroonzwemmen. Daarnaast worden in plaats van
agegroupen de leeftijdsgrenzen gehanteerd die volgens de reglementen van de KNZB gelden.
4.2.1. Algemeen
 Op deze wedstrijddag wordt zowel de uitvoeringenwedstrijd voor de aanloopdiploma's
als de wedstrijddiploma's georganiseerd.
 De dagindeling ziet er in principe als volgt uit:
a. juryvergadering
b. opmars
c. uitvoeringenwedstrijd:

Vrije Combinaties

soli

duetten

groepen
d. medaille-uitreiking
 Indien het tijdschema dit toelaat kan besloten worden om voor de uitvoeringenwedstrijd
de gelegenheid te geven om in te zwemmen.
 De Regiosynchroonzwemcommissie (RSZC) kan uit praktische overwegingen besluiten tot
een andere programmavolgorde.
 Alle deelnemers ontvangen een herinneringsmedaille en de nummers 1, 2 en 3 van elke
categorie een medaille voor het behaalde resultaat.
4.2.2. Organisatie
 De datum en tijd van de wedstrijd worden in overleg met de RSZC vastgelegd.
 De RSZC vraagt aan de vereniging waar wordt gezwommen badwater en vergaderruimte
te reserveren.
 De uitnodigingsbrief aan de verenigingen wordt door de RSZC op de regio website
geplaatst, http://www.knzbzuid.nl.
 Per e-mail wordt door de RSZC aan alle verenigingen in Regio Zuid kenbaar gemaakt dat
de formulieren voor inschrijving op de website klaar staan.
 Alle kosten en baten zijn voor rekening van de Regio SZC.
 Toegang voor toeschouwers tot de wedstrijd is gratis.
 De RSZC verzorgt het programma; dit wordt op de website gepubliceerd.
 De uitslagen worden digitaal door de RSZC op de website gepubliceerd.
4.2.3 Juryleden
 Uitnodiging van de scheidsrechter wordt verzorgd door het wedstrijdsecretariaat van de
RSZC. De overige juryleden worden door de vereniging aangemeld op het
inschrijfformulier.
 De RSZC verzoekt de scheidsrechter rekening te houden, bij het samenstellen van de
panels, met een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de jury betrekking hebbende op
de verenigingsafkomst.
 Uitvoeringen tot en met zeilbootniveau mogen gejureerd worden door juryleden met
bevoegdheid 11 en hoger.
Uitvoeringen tot en met barracudaniveau mogen gejureerd worden door juryleden met
bevoegdheid 10 en hoger.
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Uitvoeringen vanaf 12 jaar en ouder mogen gejureerd worden door
juryleden met bevoegdheid 9 en hoger.
 Er wordt door juryleden 1 punt gegeven voor de totale indruk van de uitvoering voor
zowel aanloop- als wedstrijdcategorie-uitvoeringen van 0 tot 10 in tienden.
4.2.4 Inschrijving
 De inschrijving dient uiterlijk 3 weken voor de datum van de wedstrijd te zijn ontvangen
door het wedstrijdsecretariaat van de RSZC, via email:
synchroonzwemmen_inschrijvingen@knzbzuid.nl, met een kopie naar het algemene
mailadres van Regio Zuid: synchroonzwemmen@knzbzuid.nl.
 De inschrijving wordt digitaal verstuurd door middel van een Excel-formulier waarop
vermeld wordt: de categorie waarin gezwommen wordt, de naam van de uitvoering, de
naam van de muziek en de samensteller alsmede de naam van de deelnemers en de
tijdsduur van het nummer.
 Deelnemers mogen slechts in één solo, in één duet en in één ploeg en Vrije
Combinatie zwemmen.
 In een uitvoering mogen de elementen uit het betreffende diploma opgenomen worden.
 De sluitingsdatum van inschrijving telt als peildatum voor het niveau van de sporter.
 Het diploma waarvoor de deelnemer aan het trainen is vóór de uiterste
inschrijfdatum, is het niveau waarop minimaal moet worden gezwommen.
 In een duet en een ploeg telt voor de indeling van het duet of de ploeg het niveau (bij cat
A en B) of de gemiddelde leeftijd (in geval 12 jaar en ouder) van de deelnemers van het
duet of de ploeg, ongeacht de verdere samenstelling van het duet of de ploeg.
 Een deelnemer die tijdens de Regio Kampioenschappen uitvoeringenwedstrijd heeft
gezwommen, mag niet deelnemen aan de uitvoeringenwedstrijd aanloopniveaus.
 Een deelnemer die tijdens de Regio Kampioenschappen uitvoeringenwedstrijd een solo,
duet, ploeg of Vrije Combinatie heeft gezwommen, mag tijdens deze uitvoeringenwedstrijd niet meer deelnemen in hetzelfde onderdeel.
 In een Vrije Combinatie mag gezwommen worden door sporters van alle niveaus.
 De Vrije Combinatie wordt gezwommen conform de reglementen van de KNZB.
 Na sluitingsdatum van de inschrijving kan een duet om organisatorische redenen niet
meer veranderd worden in een solo. Een ploeg kan niet meer veranderd worden in een
duet. Men dient te starten in het onderdeel waarvoor men is ingeschreven.
 Er is geen startvergunningnummer nodig.
4.2.5. Uitvoeringen
 De uitvoeringen voor de aanloopdiploma's worden verdeeld in een categorie A en B.
Categorie A-uitvoeringen worden gevormd door sporters zwemmende in:
basishouding-, zeilboot- en balletbeendiplomacategorie. Categorie B-uitvoeringen
worden gevormd door sporters zwemmende in: spagaat- en barracudadiplomacategorie.
 Deelnemers van verschillende leeftijd en niveaus mogen in één duet of ploeg zwemmen.
 In de categorie A- en B-uitvoeringen mag alleen gezwommen worden door sporters
jonger dan 12 jaar. Uitvoeringen met sporters van 12 jaar en ouder worden ingedeeld
in de leeftijdscategorieën 12 jaar en jonger, 15 jaar en jonger, 18 jaar en jonger en
senioren. Bij duet en ploeg op basis van de gemiddelde leeftijd.
 Een ploeg kan bestaan uit 3 of meer deelnemers.
 Er wordt door juryleden 1 punt gegeven voor de totale indruk van de uitvoering voor
zowel aanloop- als wedstrijdcategorie-uitvoeringen van 0 tot 10 in tienden.
 Kanttijd van een uitvoering is maximaal 10 seconden.
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De tijdsduur voor de uitvoeringen in de categorieën A en B (tot 12 jaar) is:
 Solo minimaal 45 seconden
maximaal 1 minuut en 30 seconden
 Duet minimaal 1 minuut
maximaal 1 minuut en 45 seconden
 Ploeg minimaal 1 minuut en 20 seconden
maximaal 2 minuten
De tijdsduur voor de uitvoeringen in de leeftijdscategorieën 12 jaar en jonger tot en met
senioren is maximaal conform de richtlijn uitvoeringentijd age 1 tm senioren zoals
vermeld in het KNZB-reglement artikel AS 14.4.
Voor de Vrije Combinatie is de maximale tijdsduur 4 minuten. Geen restricties qua
leeftijdssamenstelling.
De minimumtijd van de uitvoering is de maximumtijd -/- 1 minuut.
Twee M-officials klokken de oplooptijd, kanttijd en totaaltijd van de uitvoering. Er kan
maximaal 1 strafpunt toegekend worden voor overschrijding van een van
bovengenoemde tijden of juist een te korte tijd.
De kosten voor inschrijving worden jaarlijks door de RSZC vastgesteld en worden per
deelnemer of per uitvoering berekend (zie artikel 1.3.2.).
Alle uitzonderingssituaties kunnen ter beoordeling worden voorgelegd aan het bestuur
van de RSZC.

Bij twijfel beslist de RSZC.
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