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Bepalingen & Programma 
 

 

 

Wedstrijdprogramma en vervangende tijden 
De vervangende tijden zijn afgeronde L-tijden uit het Meerjaren Selectie Systeem. 

 
Voorronde 1 en 3 vv-tijd 

1 4x50m vrije slag mixed minioren 4 en jonger 2:55,30 

2 100m wisselslag jongens minioren 6 en jonger 1:31,35 

3 100m schoolslag meisjes minioren 5 en jonger 1:50,50 

4 50m schoolslag jongens minioren 4 en jonger 0:54,40 

5 100m vrije slag meisjes minioren 4 en jonger 1:41,80 

6 100m vrije slag jongens minioren 6 en jonger 1:22,00 

7 50m vrije slag meisjes minioren 5 en jonger 0:41,95 

8 4x50m schoolslag mixed minioren 5/6 en jonger 3:07,70 

 korte pauze  
9 100m wisselslag jongens minioren 4 en jonger 1:47,40 

10 50m vlinderslag meisjes minioren 4 en jonger 0:58,40 

11 50m vlinderslag jongens minioren 6 en jonger 0:43,60 

12 100m rugslag meisjes minioren 5 en jonger 1:37,90 

13 50m vrije slag jongens minioren 4 en jonger 0:44,65 

14 50m rugslag meisjes minioren 4 en jonger 0:51,45 

15 4x50m (200m) wisselslag jongens minioren 6 en jonger koppelrace* 2:48,85 

16 4x50m vrije slag meisjes minioren 5 en jonger 2:39,40 

 
Voorronde 2 en 4 vv-tijd 

1 4x50m wisselslag mixed minioren 4 en jonger 3:18,95 

2 100m rugslag jongens minioren 6 en jonger 1:29,55 

3 100m vrije slag meisjes minioren 5 en jonger 1:29,70 

4 50m rugslag jongens minioren 4 en jonger 0:47,50 

5 100m wisselslag meisjes minioren 4 en jonger 1:52,30 

6 100m schoolslag jongens minioren 6 en jonger 1:44,05 

7 50m vlinderslag meisjes minioren 5 en jonger 0:46,70 

8 4x50m rugslag mixed minioren 6/5 en jonger  2:56,60 

 korte pauze  
9 100m vrije slag jongens minioren 4 en jonger 1:33,35 

10 50m vrije slag meisjes minioren 4 en jonger 0:47,60 

11 50m vrije slag jongens minioren 6 en jonger 0:39,20 

12 100m wisselslag meisjes minioren 5 en jonger 1:37,55 

13 50m vlinderslag jongens minioren 4 en jonger 0:56,75 

14 50m schoolslag meisjes minioren 4 en jonger 0:58,05 

15 4x50m vrije slag jongens minioren 6 en jonger 2:29,05 

16 4x50m (200m) wisselslag meisjes minioren 5 en jonger koppelrace* 2:56,20 

 
* Een koppelrace wordt gezwommen met 2 zwemmers/sters, die in estafetteverband steeds 50m 
zwemmen. Alleen de 1e start is vanaf het startblok, daarna wordt in het water gewisseld. De 
wisselslag koppelrace wordt in de volgorde van de persoonlijke wisselslag gezwommen. 

 

 


