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Nationale Arena Club Meet 2016 
 
 

Programma Nationale Arena Club Meet 2016 
 
 
1. 1 x 25/50/75 schoolslag estafette 25m schoolslag meisjes minioren 2 en 3  

50m schoolslag meisjes minioren 4 
75m schoolslag meisjes minioren 5 

2. 1 x 25/50/75 schoolslag estafette 25m schoolslag jongens minioren 2, 3 en 4 
50m schoolslag jongens minioren 5 
75m schoolslag jongens minioren 6 

201. 
3. 

50 vrije slag 
50 vrije slag 

Alle paralympisch 
meisjes minioren 2 en 3 

4. 50m vrije slag jongens minioren 2, 3 en 4 
5. 100m vrije slag meisjes minioren 4 
6. 100m vrije slag jongens minioren 5 
7. 1 x 25/50/75 rugslag estafette 25m rugslag meisjes minioren 2 en 3  

50m rugslag meisjes minioren 4 
75m rugslag meisjes minioren 5 

8. 1 x 25/50/75 rugslag estafette 25m rugslag jongens minioren 2, 3 en 4 
50m rugslag jongens minioren 5 
75m rugslag jongens minioren 6 

801 
9. 

50m schoolslag 
100m vrije slag 

Alle paralympisch 
meisjes minioren 5 

10. 100m vrije slag jongens minioren 6 
11. 100m wisselslag meisjes minioren 2 en 3 
12. 100m wisselslag jongens minioren 2, 3 en 4 
13. 100m wisselslag meisjes minioren 4 
14. 100m wisselslag jongens minioren 5 
15. 1 x 25/50/75 vlinderslag estafette 25m vlinderslag meisjes minioren 2 en 3  

50m vlinderslag meisjes minioren 4 
75m vlinderslag meisjes minioren 5 

1601 
16. 

50m rugslag 
1 x 25/50/75 vlinderslag estafette 

Alle paralympisch 
25m vlinderslag jongens minioren 2, 3 en 4 
50m vlinderslag jongens minioren 5 
75m vlinderslag jongens minioren 6 

17. 100m wisselslag meisjes minioren 5 
18. 100m wisselslag jongens minioren 6 
19. 6 x 25 vrije slag estafette jongens minioren 2, 3, 4, 5, 6, meisjes minioren 2, 3, 4, 5 
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Bepalingen Nationale Arena Club Meet 2016 
 

Algemeen 
Verenigingsteams met zwemmers uit de leeftijdsgroepen minioren 2 t/m 6 en zwemsters uit de 
leeftijdsgroepen minioren 2 t/m 5 kunnen in teamverband deelnemen aan de Provinciale Minioren 
Club Meet waar zij zich kunnen plaatsen voor deze finale. 
 

Organisatie 
 De Nationale Arena Club Meet wordt door of namens de KNZB in een 25m bad georganiseerd (in 

samenwerking met één of meerdere verenigingen). 

 Bij de Nationale Arena Club Meet wordt per 1-9-2015 de 1 starts regel gehanteerd. 
 

Datum 
De Nationale Arena Club Meet wordt gehouden op 21 mei 2016. 
 

Kosten 
Het inleggeld is opgenomen in de tarievenlijst van de KNZB. Het verschuldigde bedrag wordt 
verrekend via het verenigingsdepot. 
 

Toegangsprijzen 
Wordt op een later tijdstip gepubliceerd. 
 

Plaatsing 
 Er kunnen 16 verenigingen deelnemen aan de Nationale Arena Club Meet. 

 De volgende verenigingen worden uitgenodigd voor deelname:  
 De Top 2 per regio 
 5 tijdsnelsten op basis van de landelijke uitslag. 
 De organiserende vereniging. Wanneer deze vereniging al geplaatst is, zal de 6

e
 tijdsnelste 

vereniging worden uitgenodigd. 

 Het paralympisch nationaal minioren team neemt deel aan de NACM op voordracht van de 
bondscoach. Voor deze deelnemers is een aparte puntentelling op basis van een individueel 
klassement 

 

Inschrijven 
 De verenigingsteams die in aanmerking komen voor deelname worden door de KNZB 

geïnformeerd over deelname en inschrijvingsprocedure voor de Nationale Arena Club Meet. 

 De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep (jaargang) starten. 

 Elke deelnemer mag maximaal 3x aan de start komen (dit is inclusief de estafettes). 

 Bij de persoonlijke nummers mag elke vereniging 2 deelnemers inschrijven, bij de 
estafettenummers één ploeg per vereniging. 

 Voor de inschrijving van de 25/50/75 estafette wordt de inschrijftijd bepaald door de drie 50 meter 
tijden van de deelnemers bij elkaar op te tellen. 

 Bij alle programmanummers dient er ingeschreven te worden met een tijd. 0.00 tijden worden niet 
geaccepteerd. 

 

Puntentelling 
 De snelste deelnemer per vereniging telt mee in de puntentelling. 

 Er is een plaats puntentelling. Nummer 1 krijgt 16 punten; nummer 2 15; nummer 3 14; daarna 
door naar 13 enz. (Afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen). 

 Bij geen deelname op een nummer krijgt de betreffende vereniging geen punten. 

 Bij diskwalificatie zal aan de desbetreffende vereniging 1 punt worden toegekend. 

 Programmanummer 19 (6 x 25m vrije slag mix) telt niet mee in de puntentelling. 
 

http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/beleid__organisatie/contributie__tarieven/
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Prijzen 
 Alle deelnemers aan de Nationale Arena Club Meet ontvangen een herinnering. 

 De ploegen die als nummer 1, 2 en 3 eindigen, ontvangen een beker en een prijs van Arena. Per 
team zijn hiervoor maximaal 25 prijzen beschikbaar. 

 De beste paralympische zwemmer bij de jongens en bij de meisjes ontvangt een klassementsprijs 


