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Juni 2021
Regiocompetitie Age I, Age II, Junioren en Senioren
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1 Algemene informatie
1.1 Doel
Het doel van de competitie is het bevorderen van het synchroonzwemmen in het algemeen en in het
bijzonder in Regio Noord en Oost.

1.2 Definities
1. RSC: regiosynchroonzwemcommissie / SZCRO: synchroon zwemcommissie Regio Oost.
2. Weco: wedstrijdcoördinator.
3. Wedstrijd: figurenwedstrijd of uitvoeringenwedstrijd.

1.3 Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of er fouten in de tekst zitten, neemt de RSC/SZCRO
een beslissing (zo mogelijk in overleg met de deelnemende verenigingen). Deze beslissing is voor de rest
van de competitie bindend.
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2 Bepalingen voor seizoen 2021/2022
De bepalingen hieronder worden elk seizoen opnieuw vastgesteld door de RSC/SZCRO.

2.1 Belangrijke data
1. Voor 30 augustus geven verenigingen via (compleet ingevuld) aanmeldformulier aan of ze
deelnemen aan het komende regiocompetitie jaar.
2. De datum waarvoor verenigingen nog nieuwe deelnemers kunnen inschrijven is voor een
wedstrijd is 25 dagen voor aanvang wedstrijd.
3. De datum die bepalend is voor de categorie waarin deelnemers de uitvoeringswedstrijd
zwemmen is na 3e limiet wedstrijd.

2.2 Inschrijf- en wedstrijdkosten
1. De inschrijfkosten voor de competitie bedragen per vereniging € 75,-.
2. Het inschrijfgeld voor figurenwedstrijden bedraagt € 6,00 per deelneemster per wedstrijd c.q.
3. Het inschrijfgeld voor uitvoeringenwedstrijden bedraagt € 4,00 per start per deelneemster.
Bij uitvoeringen van de groepen wordt voor maximaal 8 deelneemsters betaald en voor
duetten voor maximaal 2 deelneemsters. Voor de reserves wordt geen inschrijfgeld betaald.
Bij de Vrije Combinatie wordt voor maximaal 10 deelneemsters betaald.

2.3 Gegevens contactpersonen
Naam
Adres
Telefoon
e-mailadres

Inschrijvingen
Joyce Haarman
Pijlstaart 3
7423 GS Deventer
06-38535658

WeCo
Jessica Grotentraast
D.E. Kreikenlaan 5
8124 AP Wesepe
06-57556374

Werkgroep
Jitske Seinstra
Stal 73
9205 AJ Drachten
0624380644
0512- 520998
WecoOostenNoord@gmail.com Jessica13288@hotmail.com jitskeseinstra@live.nl
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3 Functies en taken
3.1 De RSC/SZCRO
1. De RSC/SZCRO plaatst de uitslagen op de site van KNZB.
2. De RSC/SZCRO wijst per wedstrijd een organiserende vereniging aan.
3. De commissie voorziet in:
a. De mogelijkheid om een juryvergadering te houden.
b. Het opstellen van de uitslagendienst voor het verwerken van wedstrijdgegevens.
c. Het verzorgen van de uitslagen en het proces-verbaal in overeenstemming met de
reglementen van de KNZB (NL 24.5).
d. Bij een figurenwedstrijd: minimaal 30 minuten om in te zwemmen.
e. Bij een uitvoeringenwedstrijd: een goed bruikbare geluidsversterker met een
aangesloten microfoon, muziekinstallatie met USB-aansluiting en tenminste 1
onderwaterluidspreker met beveiliging (FINA 24.1.2 .en 24.1.3).

3.2 De wedstrijdcoördinator (WeCo)
1. Voor WeCo kan ook worden gelezen de Werkgroep Competitie Synchroonzwemmen.
2. De WeCo wordt door de RSC/SZCRO voor één jaar aangewezen en kan door deze worden
ontslagen.
3. Indien bevoegd, kan de WeCo chef-jurysecretaris zijn bij figurenwedstrijden en uitvoeringenwedstrijden. Dit kan alleen bij wedstrijden die alleen voor de Regio geldend zijn (dus geen limietwedstrijden).
4. De WeCo vraagt de wedstrijden aan bij de KNZB.
5. De WeCo zorgt voor:
a. het maken van de benodigde formulieren (invoeren werkprogramma);
b. de wedstrijdkalender en het versturen ervan naar de Regiobesturen en de KNZB;
c. de loting van de startvolgorde;
d. de bekendmaking van de plaats en het tijdstip van de lotingen;
e. de bekendmaking van de door de scheidsrechter gelote figuren;
f. het toesturen van de wedstrijdgegevens aan de scheidrechter;
g. het versturen van het gecontroleerde en getekende proces-verbaal aan het
Bondsbureau van de KNZB;
h. Het versturen van de loting naar de verenigingen. Dit gebeurt uiterlijk de dinsdag voor
de wedstrijd.
i. Het versturen van de uitslagen naar de verenigingen.
6. De WeCo zorgt samen met de organiserende vereniging voor:
a. de plaats, datum en het tijdstip van de juryvergadering;
b. een lijst met namen van alle deelnemers en de namen en functies van de juryleden;
c. het aantal jurypanels en de opstelling ervan;
d. overige gegevens die van belang zijn voor de scheidsrechter.
7. Verenigingen laten aan de WeCo weten naar welk e-mailadres de lotingen en uitslagen verstuurd
kunnen worden.
8. De WeCo zorgt met de organiserende vereniging voor reservering zwembad, zorgt dat het klaar
is voor de wedstrijd en zorgt voor een ruimte voor de juryvergadering.
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3.3 De scheidsrechter
1.
2.
3.
4.

De RSC/SZCRO wijst de scheidsrechter aan per wedstrijd.
De scheidsrechter verzorgt de loting voor de wedstrijd en geeft het resultaat door aan de WeCo.
Behaalde diploma’s moeten door de scheidsrechter worden ondertekend.
De scheidsrechter ontvangt uiterlijk 15 dagen voor de wedstrijd een overzichtelijke lijst met
juryleden van de chef-jurysecretaris en maakt hiermee een juryindeling. De scheidsrechter stuurt
de lijst uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijd terug aan de jury-secretaris.

3.4 Juryleden
1.
2.
3.
4.

De juryleden worden door hun vereniging uitgenodigd voor de wedstrijden.
Als het mogelijk is wordt per panel maximaal 1 jurylid per vereniging opgesteld.
Juryleden die niet aanwezig kunnen zijn zorgen zelf voor vervanging.
Juryleden kunnen bij de WeCo informeren naar hun functie tijdens de wedstrijd en naar de loting
voor de figuren voor die wedstrijd.
5. Juryleden moeten reglementair gekleed bij de start van de juryvergadering aanwezig zijn.
6. De verenigingen melden alle officials aan in Sportlink.
7. De scheidsrechter en chef-jurysecretaris kunnen reiskosten declareren. Dit geldt niet voor de
andere juryleden.
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4 Regels voor kosten, kortingen en boetes
4.1 Vastellen en afschrijven Inschrijfkosten
1. De RSC/SZCRO stelt elk jaar de inschrijfkosten voor deelname aan wedstrijden vast.
2. De RSC/SZCRO schrijft de kosten na de definitieve inschrijving af van het verenigingsdepot.
3. Kosten inschrijfgeld zie paragraaf 2.2

4.2 Afschrijven en declareren
1. De RSC/SZCRO verrekent de deelnemersbijdragen via het verenigingsdepot.
2. De organiserende vereniging mag per wedstrijd of diplomasessie op declaratiebasis (met
overlegging van originele bon/factuur) kosten voor catering in rekening brengen. Deze kosten
worden enkel binnen alle redelijkheid vergoed.
3. Voor uitvoeringen-, interregio- en figurenwedstrijden wordt het aantal uren badwater in overleg
met de RSC/SZCRO vastgesteld. Deze kosten brengt de vereniging binnen 6 weken na afloop van
de wedstrijd in rekening. Voor Regio Noord bij Regio Administratie. Voor Regio Oost via KNZB
oost

4.3 Korting juryleden
1. Voor het leveren van juryleden krijgen verenigingen deze kortingen op de inschrijfgelden:
a. Jurylid 8/S
€ 10,00 per gejureerde wedstrijd
b. Jurylid C
€ 10,00 per gejureerde wedstrijd
c. Jurylid 9
€ 7,50 per gejureerde wedstrijd
d. Jurylid M
€ 5,00 per gejureerde wedstrijd
2. De korting wordt alleen verrekend als het jurylid de volledige wedstrijd heeft gejureerd, tenzij de
scheidsrechter het jurylid een geplande wissel heeft gegeven of als het jurylid als reserve is
ingedeeld. Let op. Een reserve jurylid moet de hele wedstrijd (ook interregio) beschikbaar zijn. Is
dit niet het geval? Dan vervalt de korting op de inschrijfgelden.

4.4 Boetes
1. Bij terugtrekken van een deelnemer worden de inschrijfkosten niet terugbetaald.
2. Een vereniging die zich niet houdt aan de inschrijvingstermijn zoals die in paragraaf 6.1 en
paragraaf 7.2 staat, krijgt een boete van € 50 per wedstrijd.
3. Als een vereniging zich zonder toestemming van de WeCo van de gehele competitie afmeldt,
nadat er is ingeschreven, worden de bad- en organisatiekosten op die vereniging verhaald.
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5 De competitie
5.1 Algemene regels
1. De competitie wordt gezwommen onder toezicht van de RSC/SZCRO van de Koninklijke
Nederlandse Zwembond.
2. De wedstrijden zijn een samenwerking tussen Regio Noord en Regio Oost. Organisatie is onder
leiding van de WeCo.
3. De wedstrijden worden gezwommen in een door de RSC/SZCRO gehuurd bad.
4. Er wordt gezwommen volgens de reglementen van de KNZB, behoudens wijzigingen en
aanvullingen zoals in dit reglement zijn vastgelegd.
5. De wedstrijd kan tot 14 dagen voor de wedstrijd geannuleerd worden door de Weco in overleg
met de scheidsrechter.
a. Bij uitzonderlijke omstandigheden (als COVID).
b. Indien te weinig juryleden; kan de wedstrijd alleen geannuleerd worden als de WeCo, in
samenwerking met de scheidsrechter, 21 dagen voor de wedstrijd aan alle verenigingen
laat weten dat er te weinig juryleden zijn, zodat zij 7 dagen de tijd hebben om de
gewenste juryleden aan te leveren. Dit is inclusief 2 reservejuryleden.
6. Wedstrijduitslagen worden gepubliceerd op www.knzb.nl.
7. Deelnemers mogen voor de start van de wedstrijd en, voor zover mogelijk, in de pauze maximaal
30 minuten inzwemmen.

5.2 Algemene voorwaarden deelname
1. Zwemmers zijn bij de start van een wedstrijd 6 jaar of ouder, hebben een geldig startnummer en
minimaal het barracuda. Deelname zonder startnummer is niet mogelijk.
2. Als een zwemmer overstapt naar een andere vereniging, neemt de nieuwe vereniging een kopie
van Sportlink mee naar wedstrijden als bewijs van een geldig startnummer.
3. Zwemmers kunnen niet deelnemen aan techniek- en uitvoeringswedstrijden, als de zwemmer
uitkomt in de Minibeat.
4. Zwemmers mogen in meerdere leeftijdsgroepen deelnemen als zij voldoen aan de eisen in tabel
1 bij paragraaf 5.4
5. Een deelnemer die tijdens het competitiejaar een diploma behaalt, mag ten alle tijden de
betreffende categorie afmaken in het seizoen, ook als een deelnemer de leeftijdseis overschrijft.
6. Deelnemers kunnen alleen onder een startgemeenschap ingeschreven worden bij een
uitvoeringswedstrijd. Dit is niet mogelijk voor een figurenwedstrijd.

5.3 Wedstrijden
De competitie bestaat uit de volgende wedstrijden:
1. 4 figuren wedstrijden, waarbij minimaal 2 wedstrijden voor een kampioenschap worden
georganiseerd.
2. 1 uitvoeringswedstrijd voor alle categorieën, verdeeld over 2 dagen.
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5.4 Categorieën en leeftijden
De competitie bestaat uit deze categorieën, waarbij een deelneemster ten alle tijden mag uitkomen in
leeftijdsgebonden categorie (met of zonder diploma’s).
Tabel 1; overzicht categorieën
Categorie In bezit van diploma
Age 1
Barracuda of Age 1

Leeftijd
12 j. e.j

Age 2

Age 1 of Age 2

15 j.e.j.

Junioren

Age 2 of Junioren

18 j.e.j.

Senioren

Junioren of Senioren

Geboren in
2010, 2011,
2012
2007, 2008,
2009
2004, 2005,
2006, 2007
2007 e.e.

Diploma
44.000

Limiet
44.000

45.000

49.000
47.000
55.000
53.000
Solo 62.500
Duet 60.000
Groep 55.000

52.000
53.000

De leeftijden voor categorie Age 1 t/m Senioren vallen samen met de leeftijdsgroepen voor de
N(J)K en SBK. Na elk kampioenschap worden de leeftijden aangepast aan de door de KNZB
vastgestelde leeftijden voor de limieten voor het volgende jaar (M.U.V. paragraaf 5.2 item 5).

5.5 Juryleden en vrijwilligers aanleveren
1. De verenigingen geven de namen en bevoegdheden van juryleden door aan de WeCo bij de
wedstrijdinschrijving.
2. Voor elke wedstrijd zijn verenigingen verplicht om juryleden aan te leveren. Hierbij wordt ook
gekeken naar geleverde juryleden tijdens de MiniBeat. Elke vereniging stelt per wedstrijd
minimaal deze juryleden en vrijwilligers beschikbaar:
a. S/8/9: 2x
b. M/C: 1x
c. Oplezer/voorstarter: 2x
3. Verenigingen krijgen een waarschuwing van de RSC/SZCRO als zij niet het aangegeven aantal
juryleden leveren. Als een vereniging 2 waarschuwingen krijgt in 1 seizoen, komt zij onder
toezicht te staan. Dit betekent dat zij binnen 6 maanden een plan moet aanleveren voor het
creëren van (meer) juryleden binnen de vereniging. De SZCRO controleert de vereniging op dit
plan. Als de vereniging zich niet houdt aan het opgestelde plan of er moeten aanpassingen
gedaan worden, gaan de commissies en vereniging in overleg over passende maatregelen.
4. Benodigde vrijwilligers bij figurenwedstrijden (4-6 panels):
a. 4-6 oplezers
b. 4-6 voorstarters
5. Benodigde vrijwilligers bij een uitvoeringswedstrijd:
a. 2-4, briefjesophalers
b. 3 medaillemeisjes
c. iemand die zorgdraagt voor de muziek
d. speaker
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5.6 Juryvergadering
1. De juryvergadering begint 45 minuten voor de start van een figurenwedstrijd of
uitvoeringswedstrijd.
2. Uitzondering, indien nieuwe figuren gezwommen worden, wordt juryvergadering verlengt naar
minimaal 1 uur.
3. De scheidsrechter geeft bij de juryvergadering de afmeldingen door en bespreekt het verloop
van de wedstrijd.

5.7 Inschrijven competitie
1. Voor 30 augustus moeten verenigingen aan de WeCO doorgeven of zij aan de nieuwe competitie
willen deelnemen via aanmeldformulier. Dit geldt ook voor een startgemeenschap die wil
deelnemen aan de uitvoeringswedstrijden.
2. De definitieve inschrijving van deelnemers gebeurt tegelijk met de inschrijving van de eerste
figurenwedstrijd (25 dagen voor de wedstrijddatum).
3. Als verenigingen later in het seizoen een startgemeenschap vormen, moeten zij een verzoek tot
deelname aan de uitvoeringswedstrijden indienen bij de RSC/SZCRO.
4. Verenigingen vullen wedstrijdinschrijvingen in op de daarvoor bestemde inschrijvingsformulieren
en versturen die naar Joyce Haarman met in de cc Jitske Seinstra en Jessica Grotentraast. Bekijk
voor de actuele adressen paragraaf 2.4.

5.8 Afmelden
1. Verenigingen geven afmeldingen door volgens het KNZB-reglement en leveren deze minimaal 15
minuten voor aanvang van de juryvergadering in bij de chef-jurysecretaris.
2. Afmeldingen die al bekend zijn voor de wedstrijddag, moeten per e-mail doorgegeven worden
aan de WeCo. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 20.00 uur voor de wedstrijddag onder vermelding van
naam, startnummer, categorie en startplek.
3. De scheidsrechter maakt de afmeldingen bekend voor de start van elke leeftijdsgroep.
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6. Figurenwedstrijden
Voor figurenwedstrijden gelden naast de regels in dit hoofdstuk ook:
1. Hoofdstuk 2 Functies en eisen;
2. Hoofdstuk 3 Kosten en boetes, en;
3. Hoofdstuk 4 De competitie.

6.1 Inschrijven figurenwedstrijden
1. Inschrijvingen van verenigingen moeten uiterlijk 25 dagen voor de wedstrijd zijn ontvangen door
de WeCo. Bij te laat inschrijven krijgt de vereniging een boete opgelegd zoals die in paragraaf 4.4
staat beschreven.
2. Verenigingen vermelden bij de wedstrijdinschrijving (NL 6.1) op formulier ‘A’:
a. de naam, categorie en het startnummer van alle zwemmers en of de zwemmers wel of niet
opgaan voor een diploma.
b. de namen, functies en bevoegdheden van juryleden en vrijwilligers (voorstarters, oplezers en
waterdragers).

6.2 Diploma’s
Verenigingen moeten voor de start van de juryvergadering uitgeschreven diploma’s inleveren bij het
jurysecretariaat. Doen zij dit niet, dan krijgen zwemmers die een diploma hebben behaald dat diploma
niet fysiek uitgereikt op de wedstrijd.

6.3 Te zwemmen figuren
Zwemmers zwemmen deze figuren tijdens de wedstrijden:
1. Age I: 2 verplichte figuren en 2 uit de loting Age Group 1 – figuren
2. Age II: 2 verplichte figuren en 2 uit de loting Age Group 2 – figuren
3. Junior: 2 verplichte figuren en 2 uit de loting Junior – figuren
4. Senior: 4 elementen uit de loting Senior elementen

6.4 Individuele prijzen
1. Per leeftijdsgroep en per wedstrijd is er een medaille voor nummer 1, 2 en 3.
2. Na 3 wedstrijden wordt per deelnemer het gemiddelde bepaald over de beste 2 gezwommen
wedstrijden (deelname 66%). De hoogstgeplaatste deelnemer per leeftijdsgroep ontvangt een
prijs.

6.5 Verenigingsprijzen
1. Per vereniging worden de punten van de hoogstgeplaatste deelnemer per leeftijdsgroep
opgeteld (ook hier een deelname van 66%).
2. Als een vereniging niet heeft deelgenomen in een leeftijdscategorie, krijgt de vereniging het
laagste gemiddelde van die leeftijdsgroep.
3. Er is een Verenigingswisselbeker voor Age I & Age II en Junior & Senior en een Overall-beker.
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7. Uitvoeringswedstrijden
Voor uitvoeringswedstrijden gelden naast de regels in dit hoofdstuk ook:
1. Hoofdstuk 2 Functies en eisen;
2. Hoofdstuk 3 Kosten en boetes, en;
3. Hoofdstuk 4 De competitie.

7.1 Voorwaarden uitvoeringswedstrijden
1. Een deelnemer die in een leeftijdsgroep een uitvoering wil zwemmen, moet in dezelfde
leeftijdsgroep minimaal 1 volledige (4 figuren) figurenwedstrijd hebben gezwommen. Dit geldt
niet voor deelnemers in de combo’s.
2. Elke zwemmer kan in maximaal 1 leeftijdsgroep per onderdeel (solo/duet/groep) uitkomen.
a. Uitzondering: Verenigingen mogen een duet of groep maken of uitbreiden met
deelnemers uit 1 leeftijdsgroep (gezwommen leeftijdscategorie) lager, zonder dat er een
volledige figurenwedstrijd is gezwommen in die categorie, op voorwaarde dat een
deelnemer dan maar in 1 categorie en in 1 duet/groep categorie mag uitkomen.
i. Voorbeeld Age I zwemmen mag in Age I solo zwemmen en Age II groep
aanvullen, dan niet uitkomen in groep Age I.
ii. Voorbeeld een Age II en Junioren zwemmer, mag in beide categorieën
zwemmen en groep in senioren aanvullen, dan niet uitkomen in groep Age II of
Junioren.
3. Een startgemeenschap mag uitkomen op uitvoeringswedstrijden. De uitvoering moet dan
gezwommen worden met deelnemers van beide basisverenigingen. Een startgemeenschap kan
dus nooit gelden voor een solo.
4. De coach kan tot de start van de juryvergadering een deelnemer vervangen door een reserve. Dit
moet schriftelijk gebeuren bij de scheidsrechter.

7.2 Inschrijven uitvoeringswedstrijd
1. Verengingen zijn verantwoordelijk voor hun inschrijving en versturen op formulier ‘B’. De WeCo
moet deze uiterlijk 25 dagen voor de wedstrijd hebben ontvangen. Bij te laat inschrijven krijgt de
vereniging een boete opgelegd zoals die in artikel 4.2, lid 2 staat beschreven.
2. Een vereniging mag per leeftijdsgroep maximaal inschrijven:
a. 3 soli
b. 3 duetten
c. 2 ploegen
3. Als er een startgemeenschap is gevormd, valt dit binnen de maximale inschrijvingen per
vereniging.

7.3 Muziek
1. Verenigingen moeten de muziek uiterlijk 25 dagen voor de wedstrijd via e-mail versturen als
mp3-bestand naar een van tevoren doorgegeven adres.
2. De mp3-bestanden moeten zo genoemd worden: Vereniging – uitvoering – categorie – naam
muziek (als opgegeven voor de wedstrijd) – naam deelnemer(s) niet bij groepen of combo’s).
Bijv. Zwemvereniging X – Solo Age 1 – Beethoven – Jane.
3. De back-upmuziek dient indien nodig beschikbaar te zijn op USB. Deze usb moet de vereniging
zelf bij zich hebben. Als de usb nodig is, is de vereniging verplicht om 1 trainer te leveren die op
het moment van de uitvoering ondersteunt in het opstarten van de juiste muziek.
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7.4 Berekenen punten
Er worden vrije uitvoeringen gezwommen. De uitslag is gelijk aan uitvoering (100% uitvoering). Per
onderdeel, per leeftijdsgroep en per wedstrijd is er een medaille voor nummer 1, 2 en 3.

7.5 Verenigingsprijzen uitvoeringen
1. Per vereniging worden alle punten van de uitvoeringen opgeteld.
2. Bij inschrijving van een vereniging met meer dan 1 soli, duet of groep, telt alleen de
hoogstgeplaatste uitvoering mee voor de vereniging.
3. Bij geen deelname aan een onderdeel/leeftijdsgroep, krijgt de vereniging de punten van de
laagst gezwommen uitvoering per onderdeel/leeftijdsgroep.
4. De vereniging krijgt een bonus van 10% van de behaalde punten per gezwommen onderdeel.
5. Vrije combinatie telt mee voor de verenigingsprijzen. De vrije combinatie zal aan betreffende
categorie worden toegevoegd, waarin de vrije combinatie is gezwommen.
6. Uitvoeringen onder de startgemeenschap worden niet meegenomen bij het berekenen van de
verenigingsprijzen.

7.6 Indeling categorieën uitvoeringen
1. De uitvoeringenwedstrijd wordt over 2 wedstrijddagen gezwommen, te weten (dit blijft dus 1
competitiedag):
a. 1e wedstrijddag: AGE I en Junior
b. 2e wedstrijddag: Vrije Combinatie, AGE II en Senior
c. Voorstel: 1 wedstrijd weekend i.p.v. 2 zaterdagen, waarbij 2 wedstrijden baden worden
gebruikt en waarbij 1 dag AGE I en Junioren is en andere dag Age II, Senioren en Combo.
2. Voor de Vrije Combinatie wordt 1 wedstrijd georganiseerd voor zowel AGE I, AGE II, FINA Junior
en Senior. Hierbij wordt er uitgegaan dat de wedstrijdtijd van Senior gebruikt wordt als de
combinatie bestaat uit Senior, Junior, Age II en Age I.
3. Als er een Vrije Combinatie gezwommen wordt met bv. Age I en Age II meisjes, dan telt de tijd
van de hoogste categorie.

7.7 Tijdslimieten
De tijdslimieten hieronder zijn inclusief tien (10) seconden kanttijd en exclusief oplooptijd.
De tijden zijn verbonden aan het KNZB-reglement en zullen wijzigen als deze wijzigen.
Tabel 2: overzicht tijden per leeftijdsgroep
Age I
Age II
Junioren

Senioren

Technisch
uitvoering
2.00
2.20
2.50

Solo
2.00
2.15
2.30
2.30
Duet
2.30
2.45
3.00
3.00
Ploeg
3.00
3:30
4.00
4.00
Combo
3.00
3.30
4.00
4.00
Er is een marge op deze tijdlimieten van vijftien (15) seconden meer of minder voor alle uitvoeringen.
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