Arena Junior Swim Cup Eindhoven
Pieter van den Hoogenband zwemstadion
zaterdag 13 en zondag 14 april 2019

Beste zwemvrienden,
De Swim Cup’s in Nederland vormen ieder jaar opnieuw een indrukwekkend podium waar
nationale en internationale toppers tegen elkaar strijden en jagen op limieten voor EK’s, WK’s
en Olympische Spelen. Het hele zwembad is mooi aangekleed, de tribunes zitten vol en de
speaker en DJ werken samen aan de juiste sfeer voor topprestaties. Zoals elk jaar organiseert
PSV Zwemmen ook dit jaar weer de Arena Junior Swim Cup in de pauze van de Swim Cup
Eindhoven. Een evenement waar iedereen bij wil zijn. In samenspraak met de KNZB is er dit
jaar gekozen om een tweedaagse Junior Swim Cup te organiseren in Eindhoven. De Swim Cup
in Den Haag zal een Minior Swim Cup organiseren.
Nu PSV begonnen is met de International Talent Trophy, een wedstrijd die als doel heeft om
de beste junioren- en jeugdzwemmers kennis te laten maken met het internationale niveau,
wordt de opzet van de Junior Swim Cup gewijzigd. De Junior Swim Cup gaat zich vanaf dit jaar
namelijk richten op zwemmers die ook met hart en ziel trainen, die ook dromen van een groot
podium, die ook een keer in de schijnwerpers willen staan en laten zien wat ze kunnen, maar
die dit niveau nog niet bereikt hebben. Daarom nodigen wij alle junioren, die nog geen NJJKlimiet behaald hebben, uit om zich in te schrijven voor de Junior Swim Cup 2019. De
zwemmers die al wel deze limiet hebben gehaald zijn van harte uitgenodigd bij de
International Talent Trophy.
De overige aspecten van de Junior Cup blijven allemaal gelijk. Dus er is nog steeds de
mogelijkheid om te kwalificeren voor de 100m vrije slag finale. Om je als zwemmers te
kwalificeren voor de finale is deelname aan beide wedstrijddagen een vereiste maar
natuurlijk kunnen zwemmers zich ook inschrijven voor één of twee starts. Verder kunnen ook
alle deelnemers aan de Arena Junior Swim Cup wederom gratis het finaleprogramma van de
Swim Cup bijwonen.
Het programma en de bepalingen van de Junior Swim Cup 2019 vindt u bijgevoegd aan deze
uitnodiging. Samen maken we er weer een onvergetelijke wedstrijd van!
Tot ziens in Eindhoven,
Martin Teley
voorzitter PSV Zwemmen

Programma en bepalingen
1. Programma
Zaterdag 13 april 2019
1. 200m vrije slag jongens junioren 1-4
2. 200m vrije slag meisjes junioren 1-3
3. 50m schoolslag jongens junioren 1-4
4. 50m schoolslag meisjes junioren 1-3
5. 100m rugslag jongens junioren 1-4
6. 100m rugslag meisjes junioren 1-3
7. 50m vrije slag jongens junioren 1-4
8. 50m vrije slag meisjes junioren 1-3
9. 100m vlinderslag jongens junioren 1-4
10. 100m vlinderslag meisjes junioren 1-3
Zondag 14 april
11. 50m rugslag jongens junioren 1-4
12. 50m rugslag meisjes junioren 1-3
13. 100m schoolslag jongens junioren 1-4
14. 100m schoolslag meisjes junioren 1-3
15. 50m vlinderslag jongens junioren 1-4
16. 50m vlinderslag meisjes junioren 1-3
17. 100m vrije slag jongens junioren 1-4
18. 100m vrije slag meisjes junioren 1-3
19. FINALE: 100m vrije slag jongens junioren 1-4
20. FINALE: 100m vrije slag meisjes junioren 1-3
21. FINALE: 50m vrije slag jongens/meisjes junioren IPC
2. Voorlopig tijdschema
Zaterdag:

Inzwemmen
Aanvang wedstrijd
Einde wedstrijd

12:00 – 12:45 uur (in het springbad)
12:45 uur
15:30 uur

Zondag:

Inzwemmen
Aanvang wedstrijd
Einde wedstrijd
Finale

11:45 – 12:30 uur (in het springbad)
12:30 uur
14:30 uur
15:30 uur

3. Bepalingen Arena Junior Swim Cup 2019
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De wedstrijden worden gezwommen onder de KZNB-regels. Alleen door de FINA
goedgekeurde badkleding is toegestaan.
De wedstrijd wordt gehouden in het 10-baans wedstrijdbad (50m, electronische
tijdwaarneming).
Tijdens de wedstrijd hebben de zwemmers de beschikking over het 8-baans springbad
om in- en uit te zwemmen. Het 4-baans trainingsbad is niet toegankelijk voor deelnemers
van de Junior Cup.
Kwalificatie voor de finaleprogramma’s 19 en 20 geschiedt als volgt:
o Er wordt een FINA-punten klassement opgemaakt over de 200m vrije slag, een
100m afstand naar keuze en een 50m afstand naar keuze.
o Zowel bij de jongens als bij de meiden worden de beste acht zwemmers in dit
klassement geplaatst voor de finale. De nummers 9 en 10 worden geplaatst als
reserve.
o Na afloop van programma 18 zal worden omgeroepen wie zich geplaatst hebben
voor de finale. De coaches van de geplaatste zwemmers en zwemsters moeten
uiterlijk 15 minuten na het omroepen de deelname aan de finale bevestigen. Als dit
niet gebeurt, zullen er reserves opgeroepen worden.
Kwalificatie voor het finaleprogramma 21 geschiedt als volgt:
o Er wordt een IPC-punten klassement opgemaakt over twee 100m afstanden naar
keuze en een 50m afstand naar keuze.
o De beste acht zwemmers in dit klassement worden geplaatst voor de finale. De
nummers 9 en 10 worden geplaatst als reserve.
o Na afloop van programma 18 zal worden omgeroepen wie zich geplaatst hebben
voor de finale. De coaches van de geplaatste zwemmers en zwemsters moeten
uiterlijk 15 minuten na het omroepen de deelname aan de finale bevestigen. Als dit
niet gebeurt, zullen er reserves opgeroepen worden.
De winnaars van de finale programma’s zullen direct na de finish gehuldigd worden.
In de centrale hal van Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep zal aangegeven staan waar
deelnemers en publiek voor de Arena Junior Swim Cup Eindhoven zich kunnen melden.
Vanaf 11:30 uur op zaterdag en 11:45 uur op zondag is de kassa geopend voor
deelnemers en publiek voor de Arena Junior Swim Cup. De deelnemers mogen vanaf dat
moment gebruik maken van de kleedkamers. Deze tijden zijn onder voorbehoud.
Publiek wordt verzocht plaats te nemen op de aangegeven plaatsen in het zwemstadion.
Bij aanvang van de finales zal er mogelijk van plaats gewisseld moeten worden. Publiek
van de Arena Junior Swim Cup Eindhoven dient hieraan gehoor te geven.
U kunt uw inschrijving uitsluitend verrichten via e-mail:
o De inschrijving sluit dinsdag 26 maart 2019, 23:59 uur.
o Inschrijftijden dienen gezwommen te zijn in de periode 1 januari 2018 t/m 24 maart
2019. Inschrijftijden mogen zowel korte baan- als lange baan tijden zijn.
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o Inschrijvingen kunnen uitsluitend via e-mail ingestuurd worden. U dient het
SPLASH/Lenex-bestand, alsmede de deelnemerslijst als pdf-bestand op te sturen.
Uw inschrijving maakt u compleet met contactgegevens via Splash Team manager,
waarvoor een aparte handleiding (inschrijving NK met TM) op de KNZB website
beschikbaar is. Het aantal ploegleiderskaarten vermeldt u in de inschrijvingsmail.
o Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het volgende
voorbeeld:
2019-04-13=Zwemvereniging-JuniorCup-inschr.lxf
2019-04-13=Zwemvereniging-JuniorCup-inschr.pdf
o Alle bestanden kunnen gemaild worden naar juniorcup@psvzwemmen.nl. U dient
als onderwerp in de mail te gebruiken: “Inschrijving Junior Cup 2019 + de naam van
uw vereniging”.
o Wanneer u persoonlijk een email krijgt van de organisatie, is de inschrijving correct
verlopen.
Wanneer de tijden waarmee ingeschreven wordt nog niet in de webkalender zijn
geüpload of op swimrankings staan, dient u dit te melden in de mail en een uitslag (pdf)
of link naar de uitslag bij te voegen.
De inschrijftijden dienen altijd de snelst gezwommen tijd uit de limietperiode te zijn. Ter
controle dient bij alle inschrijftijden de datum en plaats van de wedstrijd vermeld te
worden.
Alleen inschrijf tijden langzamer dan de NJJK kortebaan en/of NJJK langebaan limieten
van het huidige seizoen worden geaccepteerd.
Bij inschrijving van een paralympische zwemmer dient in het lxf-uitnodigingbestand de
handicapcode meegestuurd te worden.
Voor het sluiten van de inschrijving ontvangen wij ook graag uw opgave van officials.
o Bij minder dan 5 deelnemers verwachten wij 1 official, bij 5 deelnemers of meer
verwachten wij 2 officials.
o De officials kunnen aangemeld worden per e-mail:
officialsjuniorcup@psvzwemmen.nl.
o Indien u niet genoeg officials heeft opgegeven, kan uw inschrijving geweigerd
worden.
o Vermeldt u a.u.b. bij opgave van uw officials ook op welke dagen zij beschikbaar
zijn om te fungeren.
Om de wedstrijdduur te beperken, zullen alleen de snelste zwemmers per
programmanummer worden geplaatst. Er wordt hierbij rekening gehouden met
deelname van paralympische zwemmers.
Alle deelnemers mogen op maximaal twee programmanummers per dag deelnemen.
Het staat de organiserende vereniging vrij om zwemmers van PSV toe te laten tot de
wedstrijd die op basis van hun inschrijftijd niet geplaatst zouden worden.
Het startgeld bedraagt € 5,00 per afstand. Dit wordt afgeschreven via het depot van de
KNZB.
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Voor elke deelnemende vereniging liggen de deelnemerskaarten en coachkaarten
tezamen met een aantal programma’s naar rato van het aantal deelnemers klaar bij de
balie van de Junior Swim Cup Eindhoven. Niet aangemelde coaches hebben geen toegang
tot het zwembad.
De wedstrijd is te volgen via SplashMe en livetiming: www.swimcupeindhoven.nl.
De complete uitslag en het getekende voorblad worden door PSV Zwemmen, de
organiserende vereniging, naar alle deelnemende verenigingen gemaild.
Adres van Pieter van den Hoogenband zwemstadion:
Antoon Coolenlaan 1, 5644 RX Eindhoven, tel. 040-2381112.
Op zaterdag 30 maart 2019 zullen de voorlopige startlijsten gepubliceerd worden op de
website van de Swim Cup Eindhoven.
Kostenloos afmelden is mogelijk tot vrijdag 3 april 2019, 23:59 uur. Bij afmelding na 3
april is het startgeld verschuldigd. Startgeld voor reserve zwemmers is alleen
verschuldigd indien er ook daadwerkelijk gezwommen wordt.
De definitieve startlijsten zullen op zaterdag 6 april gepubliceerd worden op de website
van de Swim Cup Eindhoven. Het aantal reserve zwemmers per programmanummer zal
teruggebracht worden tot 2.
Ziekmeldeningen tot 12 april 2018, 20:00 uur, zullen in de uitslag worden opgenomen als
AFGEM. Na dit tijdstip wordt dit NG. Startgeld is in beide gevallen wel verschuldigd.
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren en/of de
bepalingen van de wedstrijd aan te passen als de omstandigheden daarom vragen.

