Beste bestuursleden, trainers, zwemmers en ouders,
Sinds een aantal maanden bestaat er een nieuwe vereniging in Nederland; De Nautoiren.
Een netwerk van topzwemmers die generaties met elkaar willen verbinden en een bijdrage
willen leveren aan de Nederlandse zwemsport. Ze willen voorgaande generaties zwemmers
eren en nieuwe generaties zwemmers inspireren.
In 2015 wordt voor de eerste keer de Nautoriade georganiseerd. De Nautoriade is hét
zomers zwemfestival dat gericht is op verenigingen en zal een jaarlijks terugkerende
traditie worden als kick-off van het nieuwe zwemseizoen.
De Nautoriade is een perfecte manier voor verenigingen om het zwemseizoen op
ontspannen en feestelijke wijze te starten. Het zal een unieke clubcompetitie worden die
volledig in het teken staat van plezier, beleving en verenigingsgevoel. Kampioenen van toen
en zwemmers van nu worden in een feestelijke setting samengebracht. De Nautoiren zullen
daarnaast zelf een zichtbare rol spelen tijdens de Nautoriade. Als wedstrijdleiding, klokker,
speaker of anderzijds.
De Nautoriade vindt plaats op zondag 6 september in het Boschbad te Apeldoorn (10baans, 50 meter). Omringd door de Veluwse bossen ligt het Boschbad aan de rand van
Apeldoorn en het is het grootste openluchtbad van Nederland. Het zwembad bevindt zich in
een prachtige bosrijke omgeving en op het terrein zijn verschillende zomerse activiteiten te
beleven.
Wij hopen jullie allen te mogen begroeten bij de eerste editie van de Nautoriade.
Sportieve groeten, namens het bestuur van de Nautoiren,
Johan Kenkhuis
Conny van Bentum
Madelon Baans
Hinkelien Schreuder
Nick Driebergen
Bijlage:
- Programma 6 september
- Bepalingen & overige informatie

Programma Nautoriade 2015
Dagprogramma (ovb)
10:30u
12:00u
12:15u
14:00u
14:30u
16:00u
16:30u
16:45u
17:00u

Inloop & registratie
Opening Nautoriade
Start deel 1 programma (traditioneel)
Pauze met entertainment
Start deel 2 programma (ludiek)
Race der Nautoiren
Slotoptreden
Prijsuitreiking Nautoriade
Einde programma

Programma deel 1: traditioneel programma
Elk teamlid zwemt 1 individuele afstand en de teamestafette.
•
•
•
•

Minioren zwemmen 50 meter
Junioren zwemmen 50 meter
Jeugd zwemt 100 meter
Senioren zwemmen 100 meter

Per team zwemt men 2x vlinderslag, 2x rugcrawl, 2x schoolslag, 2x borstcrawl. Elk team
bepaalt zelf welke zwemmer welke slag zwemt. Dit moet bij de inschrijving aangegeven
worden. Tactiek speelt dus een belangrijke rol bij dit onderdeel.
•

Teamestafette 8x50m vrije slag

Programma deel 2: ludiek programma
Pas op de dag van het evenement zelf, maar vóór aanvang van het traditionele programma,
krijgen de deelnemende teams te horen welke raceopdrachten in dit deel uitgevoerd
moeten worden. Tijdens het traditionele programma bepaalt de begeleider de inzet van de
zwemmers (en tactiek) en dient dit tijdens de pauze in bij de organisatie.

Bepalingen
De Nautoriade is niet opgenomen in de KNZB wedstrijdkalender en zal zodoende niet
gelden als kwalificatiemoment voor NK, NJK of anders.
•

Deelname aan de Nautoriade is uitsluitend voor zwemverenigingen die
aangesloten zijn bij de KNZB

•

Een team bestaat uit 8 zwemmers: 2 miniorenzwemmers (1 jongen/1 meisje),
2 juniorenzwemmers (1 jongen/1 meisje), 2 jeugdzwemmers (1 jongen/1
meisje), 2 senioren (1 man/1 vrouw)

•

Een vereniging mag zoveel teams inschrijven als men wil zolang de
teamverdeling conform reglement is

•

Een vereniging mag een jongen uit een categorie vervangen voor een meisje uit
dezelfde categorie. Andersom is niet toegestaan.

•

Een vereniging mag een zwemmer uit een oudere categorie vervangen voor een
zwemmer uit een jongere categorie. Andersom is niet toegestaan.

•

Elk team dient een eigen coach/begeleider te hebben

•

Verenigingen kunnen onbeperkt fans, familieleden en supporters meenemen, zij
dienen een terreinticket hiervoor aan te schaffen (zie inschrijving)

•

Races worden zowel individueel als in teamverband volbracht. Om mee te doen
om de prijzen dienen teams het volledige programma uit te voeren

•

De resultaten van het traditionele en het ludieke programma (zie hoofdstuk
‘programma’) vormen het eindresultaat van het team

Inschrijving
•

De inschrijving van de Nautoriade start op 26 mei 2015

•

Inschrijving geschiedt door het inschrijfformulier te downloaden via
www.nautoiren.nl/nautoriade en per email terug te sturen naar
nautoriade@nautoiren.nl o.v.v. inschrijving Nautoriade + naam vereniging

•

Het inschrijfgeld bedraagt €60 per team

•

Alle deelnemers en bezoekers van de Nautoriade dienen naast de
teaminschrijving een terreinticket aan te schaffen (€5,10 ter plaatse/€5,60 via
de webshop van het Boschbad:
https://webshop.accres.nl/Subscriptions/Overzicht.aspx

•

Inschrijvingen en betalingen dienen uiterlijk 23 augustus 2015 te zijn voldaan

•

Afmeldingen of wijzigingen kunt u tot uiterlijk 30 augustus doorgeven. Wanneer
teams na dit tijdstip worden afgemeld, dient toch het startgeld te worden
voldaan.

•

Ziekmeldingen op de dag zelf kunnen worden opgevangen door andere
zwemmers indien conform reglement. Deze zullen echter niet met eigen naam in
het programma worden vermeld.

Overige
•

Voor elk team van 8 zwemmers en 1 begeleider ligt er een programmaboek
klaar bij de informatiedesk van het Boschbad

•

Er wordt geen gebruik gemaakt van elektronische tijdwaarneming

•

Adres van het Boschbad: Felualaan 29, 7313 GM, Apeldoorn

Overzicht leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen 2014-2018
Een leeftijdsgroep geldt van 1 september t/m 31 augustus

Leeftijdsgroep
meisjes

Leeftijdsgroep
jongens

Vanaf
1 september
2014 t/m
31 augustus
2015 geldt
geboren in:

Minioren 1

Minioren 1

2009 vanaf 6
verjaardag

Minioren 1

Minioren 2

Minioren 1

Minioren 2

2008

2007

Vanaf
1 september
2015 t/m
31 augustus
2016 geldt
geboren in:
e

2010 vanaf 6
verjaardag
2009

2008

Vanaf
1 september
2016 t/m
31 augustus
2017 geldt
geboren in:
e

2011 vanaf 6
verjaardag
2010

2009

Vanaf
1 september
2017 t/m
31 augustus
2018 geldt
geboren in:
e

2012 vanaf 6
verjaardag
2011

2010

Leeftijdsbeperkingen KNZB reglement

e

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minioren 3

Minioren 3

2006

2007

2008

2009

•
•
•
•
•

Minioren 4

Minioren 4

2005

2006

2007

2008

•
•
•
•
•

Minioren 5

Minioren 5

2004

2005

2006

2007

•
•
•
•
•

•
Junioren 1

Minioren 6

2003

2004

2005

2006

Junioren 2

Junioren 1

2002

2003

2004

2005

Junioren 3

Junioren 2

2001

2002

2003

2004

Jeugd 1

Junioren 3

2000

2001

2002

2003

Jeugd 2

Junioren 4

1999

2000

2001

2002

Senioren/D1

Jeugd 1

1998

1999

2000

2001

Senioren/D2

Jeugd 2

1997

1998

1999

2000

Senioren/D
open

Senioren/H1

1996

1997

1998

1999

Senioren/D
open

Senioren/H2

1995

1996

1997

1998

Senioren/D
open

Senioren/H
open

1994

1995

1996

1997

e

Startgerechtigd vanaf 6
verjaardag
Max. 50 meter per nummer
Max. 3 nummers per dag, inclusief
estafettes
Alleen samen starten met minioren
2 en minioren 3
Max. 500 meter per dag
Vlinderslag max. 100 meter
Wisselslag max. 200 meter
Max. 4 nummers per dag, inclusief
estafettes
Alleen samen starten met minioren
3 en minioren 4
Max. 500 meter per dag
Vlinderslag max. 100 meter
Wisselslag max. 200 meter
Max. 4 nummers per dag, inclusief
estafettes
Alleen samen starten met minioren
4 en minioren 5
Max. 1000 meter per dag
Vlinderslag max. 100 meter
Wisselslag max. 200 meter
Max. 4 nummers per dag, inclusief
estafettes
Alleen samen starten met jongens
minioren 5 en 6 en meisjes
minioren 5 en junioren 1
Max. 1000 meter per dag
Vlinderslag max. 100 meter
Wisselslag max. 200 meter
Max. 4 nummers per dag, inclusief
estafettes
Alleen samen starten met jongens
minioren 6 en junioren 1 en
meisjes junioren 1 en 2
Gemengd uitkomen van meisjes
junioren en jongens minioren op
persoonlijke nummers is niet
toegestaan

