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Nederlands klassement 
 
1. Inleiding 
1.1. Alle met IISA Nederland geassocieerde evenementen zullen meetellen 

voor het Nederlands klassement ijszwemmen. 
1.2. Een evenement dat wil meetellen voor het klassement dient voor aanvang 

van het nieuwe seizoen kenbaar te hebben gemaakt een evenement geassocieerd aan 
IISA Nederland te willen organiseren.  

 
2. Deelname 
2.1. Deelname aan het klassement is alleen voor leden van IISA Nederland en voor zover 

leeftijdsbepalingen dit toestaan. Andere deelnemers worden in de puntenberekening niet 
aangeduid.  

2.2. Door in te schrijven bij een voor het klassement meetellend evenement wordt de 
deelnemer in het bijbehorende klassement opgenomen.  

2.3. Het is toegestaan om aan meerdere evenementonderdelen per evenement deel te 
nemen. 

2.4. Om deel te nemen aan het klassement moet een zwemmer aan minimaal twee 
evenementen deelnemen.  

 
3. Klassementen 
3.1. IISA Nederland onderscheidt twee klassementen 

3.1.1. Het lange afstand klassement, bevattend de 500 meter & 1000 meter; 
3.1.2. Het korte afstand klassement, bevattend de 50 meter, 100 meter & 200 meter. 

 
4. Puntentelling 
4.1. De punten zullen worden verdeeld op basis van aankomst van de deelnemers per 

specifiek evenementonderdeel.  
4.2. Bij de puntentelling wordt er onderscheid gemaakt tussen heren en dames.  
4.3. Er zal geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende zwemslagen.  
4.4. De punten zullen als volgt verdeeld worden: 

1e plaats 15 punten 
2e plaats 12 punten 
3e plaats 10 punten 
4e plaats 9 punten 
5e plaats 8 punten 
6e plaats 7 punten 
7e plaats 6 punten 
8e plaats 5 punten 
9e plaats 4 punten 
10e plaats 3 punten 
11e plaats 2 punten 
12e plaats en lager 1 punt 

 
5. Winnaar 
5.1. De winnaar is de deelnemer die in een bepaald klassement de meeste punten heeft 

behaald na de laatste wedstrijd van het seizoen.  
5.2. In het geval van een gelijke score zal er: 

5.2.1. Bij het lange afstand klassement gekeken worden naar het onderlinge verschil op de 
1000 meter van het Nederlands kampioenschap ijszwemmen. Indien een van de 
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deelnemers hier niet aan heeft deelgenomen wint automatisch de andere 
deelnemer. 

5.2.2. Bij het korte afstand klassement zal er gekeken worden naar het onderling punten 
verschil over alle afstanden van het Nederlands kampioenschap ijszwemmen. Indien 
een van de deelnemers hier niet aan heeft deelgenomen wint automatisch de andere 
deelnemer. 

 
6. Uitreiking 
6.1. Uitreikingen van de klassementen zullen plaatsvinden na afloop van de laatste wedstrijd 

van het seizoen.  


