Begeleidende nota PK 2018
Na evaluatie van het PK 2017 werd door het provinciaal bestuur, na consultatie van de trainers uit
onze provincie, beslist om zowel de deelnamevoorwaarden voor de 11- tot 14-jarigen als de
limiettijden voor de zwemmers aan te passen.
1. De deelnamevoorwaarden voor de 11-14 jarigen
De deelnamevoorwaarden voor de 11-14 jarigen werden versoepeld. Ipv de zwemmers een
volledige olympisch programma te laten afwerken op de leeftijd van 14 jaar, werd nu gekozen om
dit olympische programma te spreiden over 4 jaar en geleidelijk de afstanden van de nummers te
vergroten voor de oudere zwemmers. Dit leidt tot volgende nieuwe tabel met de
deelnamevoorwaarden voor het PK 2018 :

Leeftijd
11j
100
12j
100
13j
14j

Vrije slag
Schoolslag
400
100
200 400
100*
200 400 800/1500
200
200 400 800/1500
200

Rugslag
100
100*
200
200

Vlinderslag
50**
100*
100*
200°

Wisselslag
200
200
200˜
200 400°

*Een 100m nummer of meer (door een 200m nummer correct uit te zwemmen voldoet de zwemmer ook aan de
voorwaarden
**Een 50m nummer of meer (door een 100m nummer correct uit te zwemmen voldoet de zwemmer ook aan de
voorwaarden)
˜Een 200m wisselslag of meer (door een 400m wisselslag correct uit te zwemmen voldoet de zwemmer ook aan de
voorwaarden)
°Het volstaat dat de zwemmer ofwel een 200m vlinderslag ofwel een 400m wisselslag gezwommen heeft
800/1500 : Het volstaaat de zwemmer een tijd heeft op een van beide nummers

Deze nummers moeten gezwommen worden in het zwemjaar voorafgaand aan het PK, maw van 1
september 2017 tot 31 augustus 2018. Op die manier is er voldoende tijd om administratief te
checken wie mag deelnemen en wie niet. De limiettijden (zie verder) moeten gezwommen worden
vanaf 1 september 2017 tot 1 week voor het PK.

2. Limiettijden voor de zwemmers
In vergelijking met het vorige PK werden een 15-20% minder starten opgetekend. Deze extra tijd
op de 2 dagen van het PK willen we bij voorkeur ten goede laten komen aan de jongere zwemmers.
Voor deze zwemmers werden de limiettijden dan ook versoepeld.
De suggestie om de tijden voor de oudere zwemmers te verstrengen werd niet weerhouden omdat
de limiettijden in de provincie Vlaams-Brabant anders nog strenger zouden worden dan die in
andere provincies en ook de VK tijden te sterk zouden benaderen.
De bijhorende annex bevat de nieuwe limiettijden voor het PK2018 (Samen met de limiettijden
die golden voor het PK2017)

Om tot deze tijden te komen werd volgende redenering toegepast :
-

-

-

De tijden van de oudere zwemmers blijven gebaseerd op de Rudolph punten zoals
voor het PK 2017 gecommuniceerd. De limiettijden werden gelijk gehouden en niet
aangepast aan de nieuwe Rudolph tabellen.
Voor de 11- tot 14-jarige zwemmers werd uit de provinciale database de historiek
opgevraagd van de door de Vl-Brabantse zwemmers gezwommen tijden van 1 jaar
ver. (als verfijning van deze methode zullen we dat in de komende jaren met de
gezwommen tijden over meerdere jaren doen). De limiettijd voor een nummer werd
vastgelegd op de 40% percentiel tijd (maw 40% van de persoonlijke besttijden van de
zwemmers van die leeftijd waren beter dan de nieuwe limiettijd, 60% van de
zwemmers had een slechtere tijd), tenzij die limiettijd strenger was dan de limiettijd
die tijdens het PK2017 werd gehanteerd. In dat geval werd de oude limiettijd
gebruikt. Op die manier werden limiettijden enkel versoepeld en nooit verstrengd.
Bijkomende opmerking : de 40% percentiel tijd bij de 400m vrije slag en de 200m
wisselslag werd ook vergeleken met de VJK limiettijd. Indien deze 40% percentiel
tijd strenger was dan de VJK tijd, werd de VJK tijd genomen, geconverteerd van 50m
naar 25m bad.

