Miniorenwedstrijden
Vijf keer per jaar organiseert De Rijn een Miniorenwedstrijd. Tot dit seizoen voor de Kring
Gelderland, maar vanaf begin seizoen 2013-2014 namens de Regio Oost Nederland, omdat
Overijssel en Gelderland door de KNZB zijn samengevoegd tot één regio.
Op nog vijf andere plaatsen in Gelderland worden deze Miniorenwedstrijden georganiseerd, zodat
alle verenigingen, die mee willen doen ook mee kunnen doen zonder dat de wedstrijden al te lang
gaan duren.
De eerste twee Miniorenwedstrijden vinden plaats in de herfst en de derde t/m de vijfde wedstrijd
worden in de winter en de lente van het volgende jaar gehouden.
Tussen de eerste en tweede Miniorenwedstrijd wordt er een Provinciale Minioren Club Meet
gehouden. Die vindt altijd plaats in november. Ook de Rijn heeft die wedstrijden een aantal jaren
achter elkaar georganiseerd, maar omdat nu het nieuwe Erica Terpstrabad met 8 banen in Nijmegen
is geopend wordt die wedstrijd daar gehouden en heeft Aqua Novio ’94 de organisatie overgenomen.
Dit natuurlijk in goed onderling overleg met De Rijn. Deze clubmeet is een competitiewedstrijd
tussen verenigingen en het snelste team mag meedoen met de Nationale Minioren Clubmeet in
februari. Voor deze wedstrijd geldt de regel dat er maximaal 18 zwemmers per team mogen
meedoen. Bovendien mag elke zwemmer maar voor maximaal drie programma’s, inclusief de
estafettes, worden ingeschreven en iedereen begrijpt dan wel dat de inschrijving nogal wat gepuzzel
van de trainers vraagt om iedere zwemmer zo goed mogelijk in te schrijven.
Per afstand telt de snelste zwemmer van een vereniging voor de punten.
De eerste drie teams, met de minste punten, winnen bij de Minioren Club Meet een mooie beker.
Bij de gewone Miniorenwedstrijden gaat het om de PR’s die de zwemmers behalen, zodat ze
eventueel mee kunnen met de Provinciale Miniorenfinale.
Nadat alle Miniorenwedstrijden zijn geweest wordt er door de Regio Oost in juni een
Regionale/Provinciale Minioren Finale gehouden. Daaraan mogen de 18 snelste zwemmers per
leeftijdscategorie en de door de KNZB vastgestelde afstanden aan meedoen. Ieder jaar worden daar
nogal wat zwemmers van de Rijn voor geplaatst, want we doen het goed!
Voor deze wedstrijden worden de ranglijsten van de snelste zwemmers uit de provincie, die aan de
Miniorenwedstrijden hebben meegedaan, gebruikt. Tijden die door de zwemmers bij andere soorten
wedstrijden zijn gezwommen tellen niet mee, maar als je op basis van die ranglijsten mee mag
doen, dan mag je wel je snelste tijd, ook als die wel bij een ander soort wedstrijd is behaald, voor
die inschrijving gebruiken.
De KNZB stelt de invulling en volgorde van de programma’s voor al deze wedstrijden vast en daar
mag niet van worden afgeweken. Ook de data waarop deze wedstrijden moeten worden gehouden,
worden eind lente door de KNZB op de wedstrijdkalender van de KNZB vastgelegd. Soms is er een
kleine “escape” mogelijk, als er ook nog een alternatieve datum wordt aangegeven. In ieder geval
mag de wedstrijd in een vastgesteld weekend altijd of op zaterdag of op zondag worden gehouden,
maar De Rijn houdt de wedstrijden altijd op zaterdag.
Zoals de naam al aangeeft zijn de Miniorenwedstrijden bedoeld voor de minioren. Alleen de minioren
1 mogen nog niet meedoen. Meisjes junioren 1 en 2 (11 en 12 jaar) en jongens junioren 1 en 2 (12
en 13 jaar) mogen wel meedoen met de Miniorenwedstrijden en dan gaat het om het zwemmen van
200 m afstanden: 200 vrije slag, 200 rugslag, 200 schoolslag, 200 vlinderslag en 200 wisselslag.
De meisjes en jongens junioren 1 en 2 mogen echter niet meedoen met de Provinciale Clubmeet en
de Provinciale Miniorenfinale.

