EDITIE 4
ZATERDAG 4 april 2020 : MINIOREN
Klik hier voor de website

UITNODIGING
Met trots kunnen we aankondigen dat ook in het Olympisch jaar in de pauze
van de Swim Cup the Hague de vierde editie van de Ranomi Cup the Hague zal
worden georganiseerd.
De Ranomi Cup beging een begrip te worden in Nederland als wedstrijd waar
minioren uit heel Nederland zich laten inspireren door de helden van vandaag.
Natuurlijk staat de Ranomi Cup ook in 2020 in het teken van de ondersteuning
van UNICEF. Als ambassadeur van UNICEF is Ranomi zeer betrokken bij het
goede werk dat Unicef doet en ze is dan ook trots dat deze wedstrijd met haar
naam in het teken staat van UNICEF.
Nog meer dan voorgaande jaren betrekken we UNICEF bij dit mooie
zwemweekend in Den Haag
Op vrijdag 3 april zullen we voor het eerst de Ranomi Cup scholen Challenge
organiseren. 8 basisscholen uit de regio Den Haag strijden in een spectaculair
programma om de eerste titel Ranomi Scholen Challenge winnaar.
Naast Ranomi zal ook UNICEF ambassadeur Klaas van Kuistrum de presentatie
van dit evenement voor zijn rekening nemen.
Op zaterdag 4 april strijden veel minioren weer om de Ranomi Cup.
De 8 beste meisjes en jongens plaatsen zich voor de finale 200m wisselslag (Op
basis van de meeste FINA punten behaald op 1 afstand.)
Voor de jongste minioren zal een aparte finale 100m vrije slag worden
georganiseerd om ook hen de kans te geven zich te plaatsen voor de Ranomi Cup
finale
Zondag 5 april. Dan strijden de beste minioren teams van Nederland tijdens de
Nationale Arena Clubmeet om de titel: “beste club van Nederland”. Hoe bijzonder
is het om in een Swimcup ambiance het mooiste spandoek van Nederland te
showen en bovendien met jouw team in actie te komen. We vragen je om als
team in actie te komen voor UNICEF
Win een unieke clinic van Ranomi Kromowidjojo als je als club het meeste geld
inzamelt voor UNICEF!!
Meer informatie over kaartverkoop en prijzen op de website.

BEPALINGEN
Het is en blijft onze ambitie zoveel mogelijk zwemmers in de gelegenheid te
stellen deel te nemen. We hebben daarom nogmaals heel goed gekeken naar de
bepalingen voor de inschrijving van de Ranomi Cup.
Deelname
• De wedstrijd staat op ZATERDAG 4 APRIL alleen open voor minioren
Inschrijven
• Elke zwemmer wordt op maximaal 2 afstanden geplaatst. Inschrijven mag op
meer afstanden, maar maximaal 2 afstanden worden toegewezen.
• De organisatie bepaalt, op basis van het aantal inschrijvingen, op welke
afstanden de zwemmers mogen meedoen. Dat hoeven niet per definitie de
twee beste afstanden van de zwemmer te zijn
• De wedstrijd duurt maximaal 3 uur in verband met de beschikbare tijd tussen
het einde van de finales in de ochtend en start van het inzwemmen voor de
series van de Swim Cup in de middag.
• De wedstrijd kan worden ingekort indien de inschrijvingen van de Swimcup
dit noodzakelijk maken.
• De snelste zwemmers per programmanummer zullen worden geplaatst.
• Er mag worden ingeschreven met de snelste tijd (25m of 50m bad tijden).
• Tijden voor inschrijving dienen gezwommen te zijn in de periode vanaf
1/1/2019
• De samenstelling van de series zal gebeuren op basis van de tijden op het
inschrijvingsformulier.
• De top 8 meisjes(min4/5) en de top 8 jongens(min4-6) op basis van FINA
punten behaald op 1 afstand plaatsen zich voor de finale 200m wisselslag.
• De top 8 meisjes (min2/3) en de top 8 jongens(min2/3) op basis van FINA
punten behaald op 1 afstand plaatsen zich voor de finale 100m vrije slag.
• Afmelden kan tot een half uur na het bekend maken van de uitslagen. Na
afmelding zullen de zwemmers die als reserve geplaatst staan aangewezen
worden voor de finale.
• Inschrijvingen worden alleen geaccepteerd als zwemmers worden
ingeschreven via het wedstrijdsecretariaat van de vereniging
• De organisatie kan besluiten om bepaalde zwemmers (onder andere leden
van de eigen vereniging) voorrang te geven bij de inschrijving.

BEPALINGEN
Wedstrijd
• Tijden zullen worden geregistreerd met behulp van elektronische
tijdwaarneming.
• De wedstrijden worden gezwommen onder de KNZB regels. Alleen door
FINA toegestane badkleding is toegestaan.
• 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.
Inschrijfvoorwaarden voor secretariaten
•
•
•
•

We verzoeken iedereen om uiterlijk 15 maart 20:00 uur de inschrijvingen te
mailen aan: inschrijven@thehagueswimming.nl
Wij doen op iedereen een dringend beroep om de aanmeldingen
(bestandnamen) correct, zoals hieronder staat aangegeven, uit te voeren ter
voorkoming van fouten.
Onderwerp van e-mail:
• 2020-04-04=inschrijving Ranomi Cup the Hague - <naam vereniging>
Mee te sturen bestanden:
• lxf-bestand met bestandsnaam: 2020-04-04=inschrijving Ranomi Cup the
Hague -<naam vereniging>.lxf
• een overzichtslijst op namen (svp met startnummer en met plaats/
datum van inschrijftijd) van de hele ploeg in pdf met bestandsnaam:
2020-04-04=inschrijving Ranomi Cup the Hague -<naam vereniging>.pdf
• namenlijst van uw officials, in een Word-document met bestandsnaam:
2020-04-04=inschrijving Ranomi Cup the Hague -<naam vereniging>

Startgeld
Aangezien de Ranomi Cup the Hague in het kader staat van in actie voor Unicef
zal AL het startgeld gedoneerd worden aan Unicef.
Startgeld:
•
€ 7 per afstand
•

Het startgeld hoeft pas betaald te worden nadat de definitieve startlijsten
gepubliceerd zijn om zo veel werk door terugbetalen van startgelden te
voorkomen

BEPALINGEN
•
•

De inschrijving is pas compleet na ontvangst van de inschrijvingen, het
startgeld en aanmelding juryleden.
Per 5 deelnemers wordt er 1 coachkaart verstrekt en per 10 deelnemers 1
programma

Deelnemerslijsten
• Vanaf 20 maart 2020 20:00 uur worden de voorlopige deelnemerslijsten op
de site van de Swim Cup geplaatst.
• Definitieve startlijsten worden pas gepubliceerd na publicatie van de
startlijsten van de Swimcup
• Bij afmeldingen kunnen zwemmers die in eerste instantie afgewezen zijn weer
worden toegevoegd.
Afmeldingen
• Afmeldingen per sessie kunt u kostenloos tot uiterlijk maandag 30 maart
2020 20:00 uur doorgeven.
•
•
•
•

Na 30 maart 20:00 uur kan er alleen nog voor de GEHELE wedstrijd worden
afgemeld.
Wanneer zwemmers na 30 maart 20:00 uur worden afgemeld, dient het
startgeld te worden voldaan.
Afmelden per sessie met vermelding AFGEM kan tot woensdag 1 april 2020,
18:00 uur.
De organisatie behoudt zich het recht voor om lege banen op te vullen.

Officials
• Deelnemende verenigingen met tussen de 1 en 5 deelnemers dienen 1 official
per sessie te leveren, verenigingen met 5 - 10 deelnemers dienen 2 officials te
leveren, 10-15 deelnemers 3 officials etc..
• De officials moeten tegelijk met de inschrijving worden aangemeld bij het
inschrijfadres.
• Informatie voor de officials wordt via het inschrijfadres van de inschrijvende
verenigingen verstrekt.
We kijken uit naar jullie komst en inzet voor Unicef
Met sportieve groet.
Organisatie Swim Cup/ Ranomi Cup the Hague

PROGRAMMA

Nummer

Afstand			Leeftijdsgroep

1.
2.

50m vlinderslag
50m vlinderslag

meisjes minioren 3-4 (uitzondering geen Min 2)
meisjes minioren 5

3.
4.

50m vlinderslag
50m vlinderslag

jongens minioren 3-4 (uitzondering geen Min 2)
jongens minioren 5-6

5.
6.

100m rugslag
100m rugslag

meisjes minioren 3-4
meisjes minioren 5

7.
8

100m rugslag
100m rugslag

jongens minioren 3-4
jongens minioren 5-6

9
10.

50m schoolslag
50m schoolslag

meisjes minioren 2-3
jongens minioren 2-3

11.
12.

100m vrije slag
100m vrije slag

meisjes minioren 3-4
meisjes minioren 5

13.
14.

100m vrije slag
100m vrije slag

jongens minioren 3-4
jongens minioren 5-6

15.
16

50m rugslag
50m rugslag

meisjes minioren 2-3
jongens minioren 2-3

17.
18.

100m schoolslag
100m schoolslag

meisjes minioren 3-4
meisjes minioren 5

19.
20.

100m schoolslag
100m schoolslag

jongens minioren 3-4
jongens minioren 5-6

21.
21.

50m vrije slag
50m vrije slag

meisjes minioren 2-3
jongens minioren 2-3

Tijdschema*

PROGRAMMA

11:00 uur
11:30 uur
12:00 uur
12:30 uur
15:30 uur
16:30 uur
17:00 uur
17:30 uur
17:40 uur

Kleedkamers deelnemers Ranomi Cup open
Juryvergadering
Inzwemmen
Aanvang wedstrijd
Einde wedstrijd
Bekendmaking finalisten Ranomi Cup
Inzwemmen Finale
Opstellen Finale Ranomi Cup
Finale Ranomi Cup

18:00 uur

A-Finales Swim Cup The Hague

* Tijdschema is afhankelijk van de planning & duur van Swim Cup The Hague.
Er kunnen aanpassingen komen in het tijdschema
* Definitieve startlijsten worden pas gepubliceerd na publicatie van de
startlijsten van de Swimcup

Start je eigen
UNICEF actie
Doe je mee aan de Nationale Arena Club Meet en/of de Ranomi Cup the Hague?
Dan wil je vast actievoeren voor UNICEF!
De Ranomi Cup The Hague, die in 2020 op 4 april in het Hofbad in Den Haag
wordt gehouden, is vernoemd naar Ranomi Kromowidjojo.
Ranomi, onze olympisch kampioene, is ambassadeur van UNICEF en zou het
daarom geweldig vinden als jij niet alleen meedoet aan de wedstrijden, maar ook
tegelijkertijd geld ophaalt voor UNICEF.
De Nationale Arena Club Meet wordt op zondag 5 april in de ambiance van de
Swimcup the Hague georganiseerd. Wat is er nou mooier om met je club ook in
actie te komen voor UNICEF
WAT MOET JE DOEN?
Maak een actiepagina aan op de HELPMEE SITE VAN UNICEF en laat je
sponsoren door je ouders, opa’s, oma’s, familie, buren en vrienden.
Verzin alleen of met de hele club acties om zo veel mogelijk geld op te halen
Het door jou opgehaalde bedrag gaat naar kinderen die onze hulp zeer goed
kunnen gebruiken, dus het zou geweldig zijn als je zoveel mogelijk geld bij elkaar
zwemt.
Hoe weet je of je de prijs hebt gewonnen, wat zijn de spelregels. Alles staat nog
eens uitgelegd op de volgende pagina.
Alvast heel veel succes met trainen en geld inzamelen voor UNICEF
Zet hem op!!!!!
Organisatie Ranomi Cup the Hague

SPELREGELS
UNICEF actie

Om onduidelijkheden en teleurstellingen te voorkomen de spelregels voor de
Ranomi Cup UNICEF actie:

Deelname als Club
• Voor de prijs die we op ZONDAG bekend maken kunnen alleen clubs
meedoen. Ook als je als club niet meedoet aan de Nationale Arena Club Meet
kun je toch voor UNICEF in actie komen.
Deelname als individuele zwemmer
• Voor de prijs die we op ZATERDAG bekend maken kan er alleen door
individuele zwemmers die aan de Ranomi Cup deelnemen worden
meegedaan.
De winnaars
• Het bedrag dat op de actiepagina’s van UNICEF staat op VRIJDAG 2 APRIL
20:00 UUR dienst als eindstand. Deze stand bepaalt wie de winnaar wordt bij
de clubs en de top 3 bij de individuele deelnemers.
• Er kan tijdens het weekend GEEN CONTANT geld worden ingeleverd tbv de
UNICEF actie. Al het geld dient te worden ingezameld door middel van de
UNICEF actie pagina’s
Prijzen
• De prijzen voor de club en zwemmer die het meeste geld inzamelen zijn:
• Club prijs:
• Clinic van Ranomi in je eigen zwembad op een nog te bepalen dag en tijd
• Individuele prijs:
• Nr 1, 2 en 3 krijgen een meet & greet met Ranomi tijdens de Swimcup The
Hague

Actie pagina’s
Clubs:
https://helpmee.unicef.nl/ranomi-cup-2020
Individueel:
https://helpmee.unicef.nl/nacm-2020

