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Ochtendserie (vanaf 9.30 uur) 

 Alle ingeschreven deelnemers worden over zes startseries verdeeld, waarbij jeugd en 
junioren worden gemengd (drie series jongens, drie series meisjes).  

 Maximaal 32 atleten in één serie (maximaal vier atleten per baan).  
 De indeling van de series en de indeling van de banen (zwembad) ligt in handen van de 

organisatie van het JJC en de NTB-pathway manager. Wordt grotendeels door het lot 
bepaald. De indeling (plus de gehanteerde loting) is uiterlijk één week voor de wedstrijd 
bekend. 

 Afstand: 225 meter zwemmen (9 banen) – 6,5 km fietsen (1 ronde) – 2,0 km hardlopen (2 
ronden). 

 Iedere tien minuten start een serie. 
 Stayeren toegestaan. 
 Alle atleten uit de ochtendserie (jeugd en junioren) maken kans op een finaleplaats in de 

middag. 
 
Plaatsing voor finales 

 Uit iedere serie plaatsen de beste vier atleten zich rechtstreeks voor de ‘finale jongens’ 
(jongens-series) of ‘finales meisjes’ (meisjes-series), aangevuld met de vier tijdsnelsten uit 
deze series. 

 In de ‘finale jongens’ en ‘finale meisjes’ racen zestien atleten (twee per baan). Iedere atleet 
heeft in deze finale een eigen helft van de zwembaan. 

 In de ‘finale jongens’ en ‘finale meisjes’ worden de kwalificatie-tickets voor EK Weert 
(geboren 2000-2003) / EK Kitzbuhl (geboren 2002-2004) uitgedeeld. Zie voor de criteria: 
https://bit.ly/2TI0efW  

 Naast deze ‘A-finales’ is er ook een ‘B-finale’. In de B-finale is plaats voor 32 atleten (vier 
atleten per baan). In deze finale wordt het aantal startplekken – naar rato van het aantal 
inschrijvingen voor de wedstrijd – verdeeld over jongens en meisjes. In geval van evenveel 
inschrijvingen bij jongens en meisjes betekent dat vier banen / zestien jongens en vier banen 
/ zestien meisjes. 

 Na selectie van de snelste zestien jongens en zestien meisjes voor de ‘A-finales’ worden de 
eindtijden van alle overige atleten uit de ochtendseries onder elkaar gezet (jongens en 
meisjes apart). De top van dat klassement plaatst zich voor de B-finale. 

 Het precieze aantal plekken voor jongens en meisjes in de B-finale wordt uiterlijk één week 
voor de wedstrijd bekend gemaakt.  

 Er is in de B-finale gegarandeerd plek voor minimaal drie jongens én drie meisjes uit de 
categorie jeugd. Als zij niet terug te vinden zijn in bovengenoemde top van het klassement, 
dan vervalt de plek van de laagst geklasseerde junior die nog in de B-finale zat t.b.v. deze 
jeugdatleet. Op basis van de verhouding van het aantal inschrijvingen jeugd en junioren voor 
de wedstrijd kan het aantal van drie nog naar boven worden aangepast. Dit wordt uiterlijk 
één week voor de wedstrijd bekend gemaakt.  
 

Finales (vanaf 15.00 uur) 
 Het middagprogramma begint met de B-finale. 
 De banen met meisjes starten in de B-finale enkele minuten ná de jongens. 
 Stayeren is toegestaan. 
 Na de B-finale volgen de A-finales. 



 Afstanden parcours zijn identiek aan de ochtendserie. 
 
Individueel klassement JJC | Huldiging 

 De uitslagen van de A-finales, B-finale en ochtendseries worden uitgesplitst in de vier 
klassementen die van belang zijn in het JJC: jeugd jongens, jeugd meisjes, junioren jongens, 
junioren meisjes. 

 Punten worden toegekend op volgorde van ranking: atleten A-finale, atleten B-finale, atleten 
met alleen resultaat uit ochtendserie. 

 In geval van DNS, DNF of DSQ gelden de spelregels uit de Teamcompetities (in zowel 
ochtendserie als finales). DNS wordt laatst geklasseerd op basis van de startlijst. DNF laagst 
geklasseerd op basis van werkelijk aantal starters. DSQ wordt laagst geklasseerd op basis van 
werkelijk aantal starters én altijd lager dan een DNF (die in dat geval dus omhoog schuift).  

 Er wordt – zo vlot mogelijk na de A-finales – gehuldigd in de vier categorieën op basis van 
bovenstaande uitslag. 

 
 


