Toelichting bij de limieten van de regio kampioenschappen lange baan 2018
Het bepalen van de limieten was een hele puzzel omdat wij enerzijds zoveel mogelijk zwemmers de
kans willen bieden om aan deze wedstrijden deel te kunnen nemen en wij anderzijds gebonden zijn
aan de 4 uur die de wedstrijd per sessie mag duren. Door de samenvoeging van de
kringkampioenschappen tot een regiokampioenschap hebben wij de limieten moeten aanscherpen.
Op basis van gegevens die wij uit swimrankings hebben gehaald hebben wij het volgende besloten :
 Uitgangspunt zijn de adviestabellen op de 25 m baan , er zijn immers meer zwemmers met
een limiet op de korte baan dan op de lange baan.


Voor de individuele nummers van jeugd , senioren en de 800/1500 van de junioren hanteren
wij de adviestabel van de KNZB dwz 2 niveau’s onder N(JJ)K niveau.



Voor de individuele nummers van de junioren zal dat 3 niveau’s onder N(JJ)K niveau zijn.



De bepaling van de limieten op de 50 m baan gaf nogal wat problemen want wanneer wij
daar hetzelfde principe zouden hanteren dan moet er bij veel afstanden op de lange baan
sneller gezwommen worden dan op de korte baan. Dit probleem hebben wij opgelost door
voor de lange baan limieten dezelfde tabellen te gebruiken als op de korte baan. Ook dan is
het niet helemaal logisch maar klopt het in ieder geval een stuk beter. De KNZB is op de
hoogte van het probleem. De limieten op de lange baan kloppen maar de omzetting naar de
korte baan kent veel fouten en er zullen nieuwe tabellen komen.



Voor para zwemmers gelden de limieten uit het IMOAZ ( te vinden op de site van de KNZB )



Voor de estafettes gelden geen limieten. Per programma kan er ingeschreven worden in de
klasse junioren 1 tm 3 (4) en senioren open ( hier mogen ook junioren en jeugd worden
ingeschreven )



Er mag worden ingeschreven met de snelste tijd, ongeacht de baanlengte.

Aan de opstelling van de bepalingen wordt nog gewerkt. Ook het programma is nog niet af. Er is wel
een voorstel programma vanuit de bond maar dat is niet erg gelukkig ingedeeld qua verdeling van
de afstanden. Het is onze bedoeling voor eind februari alles te hebben afgerond.
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