Limietwedstrijden DWK

Ter voorbereiding op de Regio en Nederlandse (Junioren/Jeugd) Kampioenschappen
organiseert DWK in het najaar een tweetal limietwedstrijden op de korte baan en in het
voorjaar een op de lange baan.

Locatie

Zwembad De Veluwehal, Nieuwe Markt, 6 Barneveld

Zaterdag 28 september 2019

Zaterdag 19 oktober 2019

Inzwemmen 14.00 u.; aanvang 14.30 u.

Inzwemmen 14.00 u.; aanvang 14.30 u.

1. 800m vrije slag heren (1 serie)
2. 800m vrije slag dames (1 serie)
3. 200m schoolslag heren
4. 200m schoolslag dames
5. 100m vlinderslag heren
6. 100m vlinderslag dames
7. 50m vrije slag heren
8. 50m vrije slag dames
9. 400m wisselslag heren (2 series)
10. 400m wisselslag dames (2 series)
11. 100m rugslag heren
12. 100m rugslag dames
13. 200m vrije slag heren
14. 200m vrije slag dames
15. 50m schoolslag heren
16. 50m schoolslag dames
17. 100m wisselslag heren
18. 100m wisselslag dames

1. 1500m vrije slag heren (1 serie)
2. 1500m vrije slag dames (1 serie)
3. 50m rugslag heren
4. 50m rugslag dames
5. 100m schoolslag heren
6. 100m schoolslag dames
7. 200m vlinderslag heren
8. 200m vlinderslag dames
9. 200m rugslag heren
10. 200m rugslag dames
11. 100m vrije slag heren
12. 100m vrije slag dames
13. 200m wisselslag heren
14. 200m wisselslag dames
15. 50m vlinderslag heren
16. 50m vlinderslag dames
17. 400m vrije slag heren (2 series)
18. 400m vrije slag dames (2 series)

Locatie

Zwembad De Krommerijn, Weg naar de Rhijnauwen 3, 3584 AD Utrecht

Zondag 22 maart 2020
Inzwemmen 14.00 u.; aanvang 14.30 u.
1. 200m wisselslag heren
2. 200m wisselslag dames
3. 50m vrije slag heren
4. 50m vrije slag dames
5. 100m rugslag heren
6. 100m rugslag dames
7. 200m schoolslag heren
8. 200m schoolslag dames
9. 400m wisselslag heren (3 series)
10. 400m wisselslag dames (3 series)
11. 200m vrije slag heren
12. 200m vrije slag dames
13. 100m vlinderslag heren
14. 100m vlinderslag dames
15. 50m schoolslag heren
16. 50m schoolslag dames
17. 100m vrije slag heren
18. 100m vrije slag dames

Inschrijfkosten:
50 m.:

€ 2,00

100m.:

€ 3,50

200m.:

€ 4,00

400m.:

€ 5,00

800m.:

€ 7,00

1500m:

€ 9,00

Inschrijfvoorwaarden
De inschrijving kan geschieden middels het Splash programma en dient aangeleverd te
worden per e-mail en dient 10 dagen voor de wedstrijd (dus woensdag) 20.00 uur bij ons
binnen te zijn. Gaarne inschrijflijst als pdf-bestand en LXF meesturen en in de bestanden de
naam van de vereniging opnemen.
Afmeldingen kunt u doorgeven tot 20.00 uur dinsdag voor de wedstrijd bij de
contactpersoon van de wedstrijd. Bij afmeldingen daarna is startgeld verschuldigd.
Tevens hanteren wij de 24-uursafmeldregel.
Bij elke inschrijving dient ook een official (voorzien van naam, voorletters, woonplaats en
bevoegdheid) opgegeven te worden. Bij inschrijven van: 1-5 zwemmers 1 official; 6-10
zwemmers 2 officials. Meer dan 10 zwemmers 3 officials per vereniging. Officials dienen in
bezit te zijn van een bevoegdheid van de KNZB.
DWK behoudt zich het recht voor, indien de duur van de wedstrijd de beschikbare tijd
overschrijdt, deelnemers te laten vervallen. Eigen leden gaan voor. Indien nodig wordt een
overhead start gebruikt. Uiterlijk woensdag voor de wedstrijd wordt u op de hoogte
gebracht van de niet-geplaatste deelnemers.
Er wordt geen papieren uitslag verstrekt. De uitslag en gescand getekend juryblad worden
per mail naar de verenigingen gestuurd. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor
versturen van formulieren naar Regio Official Commissie waartoe de vereniging behoort.
Met vriendelijke groeten,
wedstrijdcommissie DWK
inschrijvingen@dewaterkip.nl

