Crazy Chicken Festival 2020
Vrijdag 3 januari
Bepalingen
Algemeen
• Er geldt telkens een officiële startprocedure.
• De ‘spel/wedstrijdregels’ voor de onderdelen (zie hieronder) dienen nageleefd te
worden.
• Alle tijden wordt geklokt door officials, maar de registratie is onofficieel.
• Het instructiebad wordt gedurende de wedstrijd niet gebruikt.
• Na de laatste finale zal de wedstrijd afgesloten worden met de Nieuwjaarsreceptie
in de Rietkroeg.
Tijden
• Organisatie aanwezig vanaf 16:00 u.
• Deelnemers aanwezig vanaf 16:45 u. Aanmelden van aanwezigheid in de
entreehal.
• Inzwemmen van 17:00 - 17:15 u. Juryvergadering start 17:00 uur.
• Opening en uitleg 17:20 u. en start wedstrijd 17:30 u. (series); start finales plm.
19:00 uur
Programma
• Aan de hand van de aanmeldingen is het programma definitief samengesteld.
Wijzigingen kunnen op het laatste moment in het programma worden
aangebracht.
• Alle leden van de verschillende zwem- en poloselecties zijn ingeschreven op hun
eigen programma onderdelen waarbij de leeftijdsbepalingen zijn aangehouden.
• Alle aangemelde familieleden zijn ingeschreven op hun eigen programma
onderdelen mits anders is aangegeven bij de aanmelding.
• Alle aangemelde familie-estafettes zijn ingeschreven op het laatste
programmanummer.
• Het eerste deel van het programma betreft de series van alle zwemonderdelen.
Voor de meeste onderdelen geldt deze als voorronde voor de finale. Bij de indeling
van de series is alleen rekening gehouden met de leeftijdsbepalingen.
• Voorafgaand aan de start van elk zwemnummer/serie verzamelen de zwemmers
zich bij de voorstart. Deze bevindt zich onder de loopbrug. (bij de finales is dat bij
de trap naar het diepe i.v.m. opkomst). Graag tijdig aanwezig zijn.
• Na de series is er een korte pauze en worden de finalisten bekend gemaakt.
Onderdelen
• Voor onderdeel Wir-War-Wisselslag ontvangt elke zwemmer vlak voor de start
een ‘wir-war-wisselslag-kaart’ waarop vermeld staat in welke volgorde hij/zij de
100m wisselslag volbrengt. Hierbij gelden 5 varianten waarbij telkens wel geldt
dat er ALTIJD gestart wordt vanaf het startblok en de keerpunten gemaakt dienen
te worden zoals gewoonlijk. Dus bij ss en vl altijd met 2 handen aantikken; vanuit
rugslag en borstcrawl wordt er een koprol keerpunt gemaakt.
• Voor onderdeel “Slag naar keuze met Bal” geldt dat er gestart wordt vanuit het
water met de bal in de hand en de bal binnen een afstand van < 2m moet blijven
van het hoofd. Er wordt met de bal in de hand aangetikt bij finish.
• Voor onderdeel Familie estafette geldt dat er gestart wordt met de 50m vanaf het
blok; zwemmer 2 neemt over vanaf het startblok en zwemmer 3 vanaf de lage
kant aan de overzijde. Bij de samenstelling van de opgegeven estafette geldt dat
er binnen het team van 3 is er min. 1 familieband is; de 3e persoon is evt. naar
keuze! Startvolgorde wordt zelf bepaald!

Crazy Chicken Festival 2020
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Finales
• De snelste 5 uit elk programmadeel en/ of binnen een bepaalde
leeftijdscategorie zwemmen de finale (mits minimaal 7 de voorronde
hebben gezwommen).
• De finalisten verzamelen zich telkens voorafgaand aan hun finalenummer
onderaan de trap naar het diepe bij de klapdeuren/ gangetje (deur naar de gang
staat mogelijk open).
• Elke finale vindt afzonderlijk plaats met een opkomst en met voorstellen van de
finalisten. Graag tijdig aanwezig zijn.
• Finale nummer ‘Challenge Obstacle Run’ staat open voor iedereen. Je kunt je hier
in het bad, vóór aanvang van het eerste onderdeel opgeven op de daarvoor
bestemde lijsten.

Programma
VOORRONDES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

25m vrije slag m/j 11 jaar en jonger
25m vrije slag m/j 12 jaar en ouder
25m vrije slag voor familie-leden
25m slag naar keuze met bal m/j 11 jaar en jonger
25m slag naar keuze met bal m/j 12 jaar en ouder
25m schoolslag voor familie-leden
100m wir-war wisselslag j/m 12 jaar en ouder

Korte pauze
FINALES
8. Challenge ‘Obstacle run’ (open, gesorteerd op leeftijdsgroep)
hiervoor kun je je opgeven vóór aanvang van het allereerste onderdeel. In het
bad hangen opgave-formulieren!
1. a/b
2. a/b
a/b
a/b
3.
4.
5.
7.

Final Five 25m vrije slag m/j 11 jaar en jonger
Final Five 25m vrije slag m/j 12-14 jaar
Final Five 25m vrije slag m/j 15-17 jaar
Final Five 25m vrije slag m/j 18 jaar en ouder
Final Five 25m vrije slag mixed masters
Final Five 25m vrije slag mixed familie-leden
a/b
Final Five 25m slag naar keuze met bal m/j 11 jaar en jonger
a/b
Final Five 25m slag naar keuze met bal m/j 12 jaar en ouder
Final Five 100m wir-war wisselslag mixed 12-14 jaar en ouder
Final Five 100m wir-war wisselslag mixed 15-17 jaar en ouder
Final Five 100m wir-war wisselslag mixed 18 jaar en ouder

9. Martin Kaptein Familie-estafette

