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Wedstrijdprogramma 
 

Sessie 1       Sessie 2 

Inzwemmen: 8.00 u. Aanvang: 9.00 u. Inzwemmen: 12.30 u.  Aanvang: 13.00 u. 

1. 200 m. vrije slag  meisjes/dames  15. 200 m. wisselslag  meisjes/dames 

2. 200 m. vrije slag  jongens/heren 16. 200 m. wisselslag  jongens/heren 

3. 50 m. schoolslag  meisjes/dames 17. 50 m. rugslag  meisjes/dames 

4. 50 m. schoolslag  jongens/heren 18. 50 m. rugslag  jongens/heren 

5. 100 m. vlinderslag  meisjes/dames 19. 100 m. schoolslag meisjes/dames 

6. 100 m. vlinderslag  jongens/heren 20. 100 m. schoolslag  jongens/heren 

7. 100 m. rugslag  meisjes/dames 21. 100 m. vrije slag  meisjes/dames 

8. 100 m. rugslag  jongens/heren 22. 100 m. vrije slag  jongens/heren 

9. 50 m. vrije slag  meisjes/dames 23. 50 m. vlinderslag  meisjes/dames 

10. 50 m. vrije slag jongens/heren 24. 50 m. vlinderslag  jongens/heren 

11. 200 m. schoolslag  meisjes/dames 25. 200 m. rugslag  meisjes/dames 

12. 200 m. schoolslag  jongens/heren 26. 200 m. rugslag  jongens/heren 

13. 4 x 50m. vrije slag est.  dames 

14. 4 x 50m. vrije slag est.  heren 

 

KORTE PAUZE – 16.30 u Aanvang: 16.45 u. 

FINALES 

27. 100 m. wisselslag  dames en junioren 

28. 100 m. wisselslag  heren en junioren 

29. 100 m. vlinderslag  dames en junioren 

30. 100 m. vlinderslag  heren en junioren 

31. 100 m. rugslag   dames en junioren 

32. 100 m. rugslag   heren en junioren 

33. 100 m. schoolslag  dames en junioren 

34. 100 m. schoolslag  heren en junioren 

35. 100 m. vrije slag  dames en junioren 

36. 100 m. vrije slag  heren en junioren 

37. 4 x 50 m. wisselslag est. dames 

38. 4 x 50 m. wisselslag est. heren 

  

EINDE WEDSTRIJD ca. 18.00 u. 
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1. Algemeen 
Voor deze wedstrijd gelden de reglementen van de KNZB. Deelname aan deze wedstrijd is 

mogelijk voor alle verenigingen, startgemeenschappen en ploegen uit landen, die via hun 

zwembond zijn aangesloten bij de FINA.  

2. Locatie 
De wedstrijd wordt gehouden in Sportcomplex “Dorper Esch”, Molendijk 14, 7591 PT Denekamp.  

Het wedstrijdbad is 25 m. lang en heeft 6 banen, afgescheiden door golfbrekende lijnen. De 

watertemperatuur zal ca. 26 ℃ zijn. Er wordt gewerkt met elektronische tijdwaarneming. 

3. Inschrijvingen 

 Het lxf-inschrijfbestand kan 6 weken voor de inschrijfdatum worden gedownload van de 

knzb-webkalender en van www.dedinkel.nl/swimmeet 

 De inschrijvingen moeten uiterlijk maandag 18 november 2019 om 20.00 u. binnen zijn bij de 

organisatie. Inschrijvingen, die na dit tijdstip binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling 

genomen worden.  

 Er moet worden ingeschreven met controleerbare tijden uit de periode 1 september 2018 tot 

en met 17 november 2019. 

 De inschrijvingen (in lxf-formaat en een pdf op naam) moeten per mail worden verzonden 

aan: swimmeet@dedinkel.nl  

LET OP:  Vermeld de naam van de vereniging in het onderwerp van de mail en in uw 

inschrijfbestand.  

 Er wordt een ontvangstbevestiging verstuurd, nadat de inschrijving door de organisatie is 

ontvangen.  

 Inschrijfbeperkingen:  

Alleen zwemmers/-sters, die in de periode 1 september 2018 tot en met 17 november 2019 

hebben voldaan aan de gestelde limieten (zie bijlage 1), mogen worden ingeschreven.  

Op de 50 m.-nummers mogen alleen senioren en jeugd worden ingeschreven.  

Op de estafettenummers mogen maximaal 2 ploegen per vereniging worden ingeschreven. 

De estafettes worden alleen in de open categorie (dames en heren) gezwommen. 

 De wedstrijd is open voor junioren, jeugd en senioren. Minioren kunnen niet deelnemen. 

4. Leeftijdsgroepen 

 Voor deze wedstrijd worden de volgende leeftijdsgroepen gehanteerd: 

Meisjes/Dames Jongens/Heren 

Geboortejaar Leeftijdsgroep  Geboortejaar Leeftijdsgroep 

2007/2008 Junioren 1/2 2006/2007 Junioren 1/2 

2005/2006 Junioren 3/4  2004/2005 Junioren 3/4  

2003/2004 Jeugd 1/2  2002/2003 Jeugd 1/2  

2002 e.o. Senioren 2001 e.o. Senioren 

 

mailto:swimmeet@dedinkel.nl
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5. Startgeld 

 Het startgeld bedraagt € 4 per individuele start en € 6 voor elke estafetteploeg. 

 Het startgeld moet vóór aanvang van de wedstrijd zijn betaald; bij voorkeur het totale bedrag 

van uw ploeg uiterlijk 28 november 2019 betalen per bank op bankrekeningnummer  

NL 11 RABO 0110 7176 94 t.n.v. Zwemclub De Dinkel Denekamp, o.v.v. Dinkel Swim Meet 

2019 en uw verenigingsnaam. 

6. Programma-indeling 

6.1 Serie-indeling 

 Bij alle nummers worden de series op snelheid ingedeeld aan de hand van de inschrijftijden. 

 De organiserende vereniging heeft het recht om eventuele vrije banen op te vullen. 

 De organisatie behoudt zich het recht voor om zwemmers/-sters af te wijzen c.q. als reserve 

te plaatsen, in het geval het maximum aantal starts/series wordt overschreden. Dit zal dan 

uiterlijk zaterdag 23 november 2019 per mail aan de verenigingen worden doorgegeven. 

 Afmeldingen moeten uiterlijk maandag 25 november 2019 vóór 20.00 u. worden 

doorgegeven. Voor afmeldingen na dit tijdstip is het aangegeven startgeld verschuldigd. 

6.2 Finales 

 Aan het einde van de wedstrijd worden 2 finales van alle 100m.-nummers (wissel-, vlinder-, 

rug-, school- en vrije slag) gezwommen, nl. een junioren-finale (meisjes 2005-2008; jongens 

2004-2007) en jeugd/senioren-finale (meisjes 2004 en eerder; jongens 2003 en eerder).  

Voor deze finales plaatsen zich de snelste 6 junioren en snelste 6 jeugd/senioren van pr. nr. 

5, 6, 7, 8, 19, 20, 21 en 22. Verder plaatsen de snelste 6 junioren en snelste 6 jeugd/senioren 

van pr. nr. 15 en 16 (200 m. wisselslag) zich voor de finale 100 m. wisselslag. Er worden per 

finale 3 reserves aangewezen. Afmeldingen voor de finales moeten binnen 30 min. na 

bekendmaking bij het wedstrijdsecretariaat worden doorgegeven. 

 Let op: junioren kunnen zich niet plaatsen voor de seniorenfinales.  

 Het is mogelijk dat er een swim-off plaatsvindt voor plaatsing in de finales. 

6.3 Startmethode 

De “1 start-regel” is van toepassing en er wordt gewerkt met Duitse start, d.w.z. dat deelnemers 

in het water moeten blijven totdat de volgende serie is gestart.  

Tijdens de finales kan er afgeweken worden van de Duitse start. 

7 Prijzen 

Voor de programmanummers 1 t/m 12 en 15 t/m 26 zijn er per leeftijdsgroep voor de nummers  

1 t/m 3 medailles beschikbaar. 

Op de estafettenummers zijn er prijzen voor de nummers 1 t/m 3. De winnende ploeg ontvangt 

bovendien een premie van € 40. 

Finales 

 Voor de juniorenfinales zijn er prijzen in natura beschikbaar voor de nummers 1 t/m 3. 

 Voor de seniorenfinales zijn er geldprijzen: 1e plaats - € 50, 2e plaats - € 30 en 3e plaats - € 20. 

Overige prijzen 

 Voor de junioren is er per jaargang (meisjes en jongens) een prijs voor de beste prestatie, op 

basis van FINA-punten.  
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 De beste prestatie bij de meisjes/dames en jongens/heren, op basis van FINA-punten, wordt 

beloond met een premie van € 100.  

 

8 Officials 
Voor deze wedstrijd moeten de deelnemende Nederlandse verenigingen officials met minimaal 

bevoegdheid 3 ter beschikking stellen. 

o Bij 1-2 deelnemers  geen 

o Bij 3-8 deelnemers  1 official 

o Bij 9-14 deelnemers  2 officials 

o Bij 15 en meer deelnemers 3 officials  

De namen en bevoegdheden van deze officials moeten bij de inschrijving worden opgegeven. 

9 Overige punten 
Programma’s ploegleiding 

 Voor de ploegleiding van verenigingen met 1 t/m 5 deelnemers: 1 programma gratis 

 Voor de ploegleiding van verenigingen met 6 of meer deelnemers: 2 programma’s gratis 

 Extra programma’s voor de ploegleiding verkrijgbaar tegen betaling van € 2 per programma. 

Toeschouwers 

 Toeschouwers hebben vrije toegang. 

 Kosten programma: € 2 

Uitslagen/livetiming 

Tijdens de wedstrijd wordt er gebruik gemaakt van livetiming. De uitslagen zijn te vinden op de app 

‘SplashMe’ en via de site (www.dedinkel.nl/swimmeet). De volledige uitslagen van de wedstrijd 

worden achteraf op de site geplaatst en worden per mail aan de deelnemende verenigingen 

verzonden. 

In- en uitzwemmogelijkheid 

Tijdens de wedstrijd is er gelegenheid voor het in- en/of uitzwemmen in een ander bad (afmetingen  

ca. 10 m. x 20 m.). 

Privacy en foto’s 

Tijdens de wedstrijd worden foto's of filmbeelden gemaakt die vertoond kunnen worden via diverse 

websites of de sociale media. Voor het privacybeleid zie de website van De Dinkel. 

Verantwoordelijkheid voor ongevallen, schade, diefstal, etc. 

De organiserende vereniging kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade en/of 

diefstal.  

Vooraanmelding 
Om organisatorische redenen worden verenigingen verzocht zich vóór 1 oktober 2019 aan te 

melden via swimmeet@dedinkel.nl, graag met een schatting van het aantal deelnemers/starts. 

Alvast hartelijk bedankt! 

mailto:swimmeet@dedinkel.nl
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Bijlage 1:  Limieten Dinkel Swim Meet 2019 

       

 

Senioren Jeugd 
 

Junioren 
 

DAMES 2002 en ouder 
2003-
2004 2005 2006 

      
    2007 2008 

50 m. vrije slag 0.30.00 0.31.00 
    100 m. vrije slag 1.04.00 1.06.00 1.09.00 1.12.00 1.15.00 1.21.00 

200 m. vrije slag 2.20.00 2.24.00 2.30.00 2.36.00 2.43.00 2.56.00 

50 m. rugslag 0.34.00 0.35.00 
    100 m. rugslag 1.14.00 1.16.00 1.20.00 1.22.00 1.27.00 1.34.00 

200 m. rugslag 2.40.00 2.44.00 2.52.00 2.56.00 3.08.00 3.22.00 

50 m. schoolslag 0.39.00 0.40.00 
    100 m. schoolslag 1.23.00 1.25.00 1.29.00 1.33.00 1.38.00 1.44.00 

200 m. schoolslag 2.58.00 3.02.00 3.10.00 3.20.00 3.32.00 3.42.00 

50 m. vlinderslag 0.33.00 0.34.00 
    100 m. vlinderslag 1.14.00 1.16.00 1.20.00 1.26.00 1.34.00 1.42.00 

200 m. wisselslag 2.40.00 2.42.00 2.48.00 2.52.00 3.02.00 3.16.00 

       

 

Senioren Jeugd 
 

Junioren 
 

HEREN 2001 en ouder 
2002-
2003 2004 2005 2006 2007 

50 m. vrije slag 0.26.50 0.28.00 
    100 m. vrije slag 0.57.50 1.00.00 1.02.00 1.05.00 1.09.00 1.12.00 

200 m. vrije slag 2.09.00 2.13.00 2.18.00 2.26.00 2.36.00 2.44.00 

50 m. rugslag 0.31.00 0.32.50 
    100 m. rugslag 1.08.00 1.11.00 1.14.00 1.17.00 1.23.00 1.27.00 

200 m. rugslag 2.28.00 2.34.00 2.40.00 2.48.00 3.02.00 3.10.00 

50 m. schoolslag 0.34.00 0.35.00 
    100 m. schoolslag 1.15.00 1.17.00 1.21.00 1.25.50 1.32.00 1.38.00 

200 m. schoolslag 2.42.00 2.48.00 3.00.00 3.10.00 3.23.00 3.35.00 

50 m. vlinderslag 0.29.50 0.30.50 
    100 m. vlinderslag 1.05.00 1.08.00 1.12.00 1.19.00 1.28.00 1.34.00 

200 m. wisselslag 2.25.00 2.29.00 2.38.00 2.49.00 2.58.00 3.07.00 
 


