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Dit seizoen hopen we de wedstrijden weer
volgens de planning te kunnen zwemmen. Het
zal voor iedereen wel weer even wennen zijn
na zo’n lange tijd. We hebben er weer zin in!
Er zijn door de KNZB een aantal wijzigingen
doorgevoerd. Zo is de plek in de
wedstrijdkalender en de programmering van
de regiokampioenschappen korte baan
veranderd en is de Minioren Club Meet van
opzet veranderd. Meisjes minioren 6 zou
worden toegevoegd, maar dit is uitgesteld.
De wedstrijdkalender en informatie over de
wedstrijden is te vinden op de website van
KNZB Regio Oost
http://www.knzboost.nl
Minioren Club Meet
De Minioren Club Meet bestaat uit 5 rondes: 4
voorrondes en een finale. De voorrondes
worden gehouden in poules en georganiseerd
door de verenigingen. Er wordt een landelijke
ranglijst bijgehouden van de resultaten.
Afhankelijk van het aantal banen worden de 2
of 3 hoogst geplaatste verenigingen uit de
regio uitgenodigd voor de landelijke finale. De
andere verenigingen kunnen zich plaatsen
voor de regiofinales. Wanneer er duidelijkheid
is over het aantal deelnemende verenigingen
en zwemmers, volgt nadere informatie over
de regiofinales.
Regio Sprintkampioenschappen
De opzet van de Regiokampioenschappen
korte baan is veranderd. De wedstrijd is
verplaatst naar januari en wordt in één
weekend gehouden. Er worden alleen korte
afstanden gezwommen.

Omdat er zo lang nauwelijks officiële
wedstrijden zijn gehouden, zijn er deze keer
geen limieten. De plaatsing gebeurt volgens
een van tevoren bepaald aantal series, op
volgorde van inschrijftijd.
De B-Kampioenschappen korte baan worden
het weekend na de A-Kampioenschappen
gehouden. Daarom hebben we ervoor
gekozen om met één inschrijfbestand te
werken voor zowel de A- als de BKampioenschappen. De werkwijze hiervoor zal
in de wedstrijdbepalingen beschreven
worden.
Jury app
Er is al een heleboel gezegd en geschreven
over het voornemen de jury app te
introduceren. Onlangs is door het
bondsbureau besloten de app ‘op pauze’ te
zetten. Dat betekent dat er dit seizoen nog
geen verplichting is hier gebruik van te maken.
Wel is aangegeven dat men verder gaat met
de ontwikkeling. Wanneer er verenigingen zijn
die van plan zijn deze app in een wedstrijd te
testen, zouden wij van de zwemcommissie
graag een uitnodiging krijgen om te kijken hoe
e.e.a. in de praktijk werkt.
Wijzigingen in de wedstrijdkalender
Er zijn een aantal wedstrijddata gewijzigd:
5-3-2022 Regio Estafettekampioenschappen
9-4-2022 RLAK
9/10-4-2022 Miniorencircuit deel 4
23/24-4-2022 Competitie deel 5
11/12-6-2022 Minioren Finales

