
 

 

Wedstrijdbepalingen ONGZ – 25 mei 2019 
 

1. Tijdens de wedstrijd gelden de regels voor masterzwemmen van de Koninklijke Nederlandse 
Zwembond (KNZB). De KNZB is aangesloten bij de Fédération Internationale de Natation Amateur 
(FINA). 

2. Elke deelnemer dient een startvergunning te hebben van een bij de FINA aangesloten zwembond. 
Zwemmers zonder vergunning dienen via hun eigen vereniging een (dag-) startvergunning aan te 
vragen. 

3. Aan de wedstrijd kunnen zwemmers deelnemen die op 31 december 2019 van 20 jaar of ouder zijn. 
De leeftijdsklassen worden ingedeeld op grond van de leeftijd op 31 december 2019.  

4. De leeftijdsklassen voor individuele nummers worden per vijf jaar ingedeeld: 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, enz. 

5. De indeling van de leeftijdsklassen voor de estafettes is: onder 99, 100-119, 120-159, 160-199, 200-
239, enz. 

6. Elke zwemmer kan zich voor maximaal 4 individuele nummers inschrijven. 

7. Een estafetteploeg (4x50m schoolslag, 4x50m wisselslag, 4x50m vrije slag) moet bestaan uit vier 
leden van dezelfde vereniging. Een mixed estafetteploeg moet bestaan uit twee mannen en twee 
vrouwen. Een zwemmer mag per estafette (4x50m schoolslag, 4x50m wisselslag, 4x50m vrije slag) 
maar in één estafetteploeg deelnemen. Inschrijvingen voor de estafettes gaan via de teamcaptains. 
Zij ontvangen hierover 11 mei informatie van de organisatie. 

8. De series worden ingedeeld van langzaam naar snel, ongeacht leeftijd en geslacht. Zwemmers die 
geen tijd hebben opgegeven, worden zonder tijd (NT) in de langzaamste serie(s) ingedeeld. 

9. Conform reglement zal één-start-procedure worden gehanteerd; een valse start leidt dus direct tot 
diskwalificatie. Er wordt met een over-head start gestart. 

10. De prijzen worden bepaald aan de hand van de gezwommen tijden.  
De gezwommen tijd wordt omgerekend als een percentage van het wereldmasterrecord in de 
gezwommen leeftijdsklasse en levert een afstandsscore per zwemmer.  

o Voor elke individuele zwemafstand zijn er drie afstandsprijzen voor de vrouwen met de 
hoogste afstandsscores 

o Voor elke individuele zwemafstand zijn er drie afstandsprijzen voor de mannen met de 
hoogste afstandsscores 

De zwemmersscore wordt berekend als som van de drie hoogste afstandsscores.  
o Er zijn drie individuele prijzen voor de vrouwen met de hoogste zwemmersscores.  
o Er zijn drie individuele prijzen voor de mannen met de hoogste zwemmersscores. 

 
Punten voor de verenigingen: er zijn drie verschillende verenigingsklassementen 
1. Diversiteitsklassement 

de club met zwemmers in de meeste categorieën wint. 
2. Klassement meeste nieuwe zwemmers 

de club met die de meeste nieuwe zwemmers heeft gestimuleerd deel te nemen, wint. 
3. Klassement voor de snelste club 

de club met meeste bij elkaar gezwommen punten wint. 
 
Puntentelling voor klassement voor de snelste club is als volgt: 
elke winnaar     in de leeftijdsklasse per zwemonderdeel*) verdient 6 punten voor de club 
elke nummer 2 in de leeftijdsklasse per zwemonderdeel*) verdient 4 punten voor de club 
elke nummer 3 in de leeftijdsklasse per zwemonderdeel*) verdient 3 punten voor de club 
elke nummer 4 in de leeftijdsklasse per zwemonderdeel*) verdient 2 punten voor de club 
elke nummer 5 in de leeftijdsklasse per zwemonderdeel*) verdient 1 punt voor de club 
*) inclusief estafette 
 



 

 
Indien er een gedeelde winnaar is in een klassement, wint de club met de meeste leden. Indien dit 
gelijk is, wint de club met het jongste clublid. Indien dit gelijk is, wint de club met het oudste clublid. 

11. De tijdwaarneming gebeurt elektronisch. 

12. De wedstrijden worden gehouden in een 25 meter bad. 

13. De registratie voor individuele nummers eindigt op 10 mei 2019; de registratie voor de estafettes op 
17 mei 2019. Tot een uur voor de aanvang van de wedstrijd kunnen er in de samenstelling van de 
estafetteploegen wijzigingen aangebracht worden. 

14. Afmeldingen worden tot 18 mei 2019 meegenomen in het programmablad. Afmeldingen daarna zijn 
mogelijk tot zaterdag 25 mei 2019 (aanvang juryvergadering) en zullen als afgemeld (AFGEM) op het 
PV worden vermeld; startgeld is hierbij wel verschuldigd. Geef afmeldingen altijd door aan 
ongz@gayswimamsterdam.nl. De organisatie krijgt hierdoor meer tijd om afmeldingen administratief 
te verwerken waardoor e.e.a. op de wedstrijddag sneller kan verlopen.  

15. Bij een te groot aantal inschrijvingen zal eerst de 400m worden ingekort tot minimaal vijf series (40 
deelnemers). Afgewezen deelnemers worden hierover geïnformeerd en mogen hiervoor een ander 
nummer kiezen. Deelname wordt bepaald aan de hand van de datum van de registratie en van de 
betaling.  

16. De organisatie behoudt het recht de inschrijving eerder te sluiten wanneer het aantal inschrijvingen 
niet meer binnen de wedstrijdduur blijkt te gaan passen. 

17. De toegangsprijs dient voor 12 mei 2019 per bank of giro overgemaakt te zijn op IBAN: 
NL70INGB0007498703 te name van Gay Swim Amsterdam o.v.v. je naam en “ONGZ 2019”. 
Voor internationale betalingen: IBAN: NL70INGB0007498703, BIC: INGBNL2A. Restitutie van 
registratiekosten is alleen mogelijk als je je afgemeld hebt vóór 10 mei 2018. 

18. Wij vragen Nederlandse en Belgische verenigingen, de inschrijving van hun leden ons toe te sturen 
d.m.v. een lxf-bestand. Gay Swim Amsterdam stuurt de teamcaptains hiervoor een overzicht met de 
inschrijvingen. 

19. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van enig goed tijdens de wedstrijd. 

20. Uit veiligheidsoverwegingen is het verboden om tijdens het inzwemmen gebruik te maken van de 
startblokken, met uitzondering van de sprintbaan. Als er voor de wedstrijd rugslagstartsteunen 
beschikbaar zijn, zal er in de sprintbaan een rugslagstartsteun aanwezig zijn om daar rugslagstarts te 
oefenen. In de sprintbaan mag men niet terugzwemmen. 

21. De startlijst is, in de week voorafgaand aan de wedstrijd, als PDF op de site terug te vinden. 

22. In alle gevallen waar de KNZB-reglementen of deze wedstrijdbepalingen niet voorzien, ligt de 
eindverantwoording bij de organisatie. 

23. Bezwaren over zwemtechnische zaken rond het reglement, diskwalificaties, bepalingen en officials 
moeten schriftelijk ingediend worden bij de hoofdscheidsrechter.  Bezwaren over faciliteiten, 
organisatiezaken,  zwemprogramma, tijdplanning (ook van zwemnummers), veiligheidsplannen, 
vrijwilligers, badhuur, tribunezaken, klachten, etc. dienen schriftelijk bij de organisatie kenbaar 
worden gemaakt.  
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