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Regio Minioren Finales 2023
Bepalingen
Algemene bepalingen
Leeftijdsgroepen
•

Zwemmers en zwemsters in de leeftijdsgroep minioren 2/3/4 en minioren meisjes 4/5 en
jongens 4/5/6 kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de Regio Minioren Finales.

Organisatie en accommodatie
•
•
•

De Regio Minioren Finales worden door of namens de regio (in samenwerking met één of
meerdere verenigingen) georganiseerd in een 25m bad met minimaal 6 banen.
In beginsel betreft het een regionale finale, maar de RWZ kan ook besluiten het provinciaal te
organiseren.
Het aanmelden van de Regio Minioren Finales geschiedt door de Regio door middel van de
webkalender en is kosteloos.

Datum
De data van de Regio Minioren Finales zijn opgenomen in de KNZB wedstrijdkalender.

Programma
•
•

De gepubliceerde volgorde van het Regio Minioren Finales programma mag niet worden
gewijzigd.
Het is niet toegestaan om andere nummers aan het programma van de Regio Minioren Finales
toe te voegen.

Kosten
De kosten voor deelname worden door de regio vastgesteld.

Wedstrijdzaken
Plaatsing
•
•

•
•

Deelnemers plaatsen zich voor de Regio Minioren Finales aan de hand van de
regionale/provinciale Minioren ranglijsten die wordt samengesteld op basis van de tijden
gezwommen tijdens het Minioren Circuit.
De regio publiceert op haar site hoeveel personen zich kunnen plaatsen voor de Regio Minioren
Finales (afhankelijk van het aantal banen in het bad waar de Regio Minioren Finales worden
georganiseerd en het aantal te zwemmen series). Het streven is dat er per onderdeel 2 series
worden gezwommen.
Voor elke leeftijdscategorie worden minimaal twee reserves aangewezen. Indien zij door
vrijgekomen plaatsen deel kunnen nemen aan de Regio Minioren Finales zal de Regio dat tijdig
communiceren.
Bij een overschrijving van een zwemmer naar een vereniging in een andere Regio kunnen de
tijden van de gezwommen programmanummers van het Minioren Circuit worden meegenomen
naar de andere Regio. Deze tijden tellen dus mee voor de Regio Minioren ranglijst en daarmee
ook voor plaatsing voor de Regionale Minioren Finale.

Inschrijven
•
•
•
•
•

De deelnemers moeten ingeschreven worden met de tijden die gezwommen zijn tijdens het
Minioren Circuit.
De deelnemers mogen uitsluitend op programmanummers van de eigen leeftijdsgroep worden
ingeschreven.
De Minioren 4 mogen voor de 100m vrije slag inschrijven voor de categorie waarin ze hebben
meegedaan in de voorrondes.
Estafetteteams kunnen alleen worden samengesteld met zwemmers die ook individueel aan de
start verschijnen.
De Regio maakt via haar site de wijze van inschrijving bekend.
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Prijzen
•
•

De nummers 1, 2 en 3 van elk programmanummer ontvangen een medaille.
Bij gelijk eindigen tijdens de Regio Minioren Finale zal er niet opnieuw worden gezwommen,
maar krijgen beide deelnemers dezelfde plaats en prijs.

Versiebeheer & slotbepalingen KNZB
De KNZB behoudt zich het recht voor van wijzigingen indien de omstandigheden dit noodzakelijk
maken.
31.08.2022
Bepalingen gepubliceerd

