Reglement, afspraken en toelichtingen Limietwedstrijd Hellas-Glana – 08 oktober 2017
1. De wedstrijd wordt gezwommen met in acht name van de KNZB regels.
2. Er wordt gestart volgens de 1-starts methode.
3. Zwembad: De Nieuwe Hateboer - Sittard (6 banen; 25 m).
Inzwemmen: 13:30 uur
Aanvang wedstrijd: 14:00 uur
Aanvang juryvergadering: 13:30 uur
4. Het startgeld bedraagt:
50 m nummers: € 2,00.
100 m nummers: € 3,00.
200 m nummers: € 4,00.
5. Insturen inschrijvingen: uiterlijk op 22 september 2017 tot 20:00 uur.
Deze datum geldt ook voor het doorgeven van de officials!!!
Wij doen op iedereen een dringend beroep om de aanmeldingen (bestandsnamen) correct (zoals hieronder
staat aangegeven) uit te voeren ter voorkoming van fouten. Bovendien is dat organisatorisch voor ons veel
gemakkelijker te verwerken.
Per e-mail naar: rikie.hellas-glana@hetnet.nl,
met als onderwerp van de e-mail : 2017-10-08=[naam vereniging]-LimietwedstrijdHG-inschr
Mee te sturen bestanden:
- lxf-bestand met bestandsnaam:
2017-10-08=[naam vereniging]-LimietwedstrijdHG-inschr.lxf
- pdf-bestand: (in programmavolgorde):
2017-10-08=[naam vereniging]-LimietwedstrijdHG-inschr_progr.pdf
- een overzichtslijst volgens namen (s.v.p. met startnummer en met plaats/datum van inschrijftijd) van de hele ploeg
in pdf met bestandsnaam:
2017-10-08=[naam vereniging]-Limietwedstrijd-inschr_namenlijst.pdf
- namenlijst van uw officials, in een Word-document met bestandsnaam:
2017-10-08=[naam vereniging]-LimietwedstrijdHG-officials.docx (zie punt 11) (uiteraard mogen de namen ook al
ingevoerd worden in het lxf bestand, maar toch ook apart een Word-document als hierboven genoemd toevoegen!
Verder in de mail vermelden: e-mailadres waar wij de factuur voor de startgelden naar toe kunnen sturen.
LET OP: inschrijvingen / wijzigingen die na einde inschrijving binnen komen kunnen helaas NIET meer
geaccepteerd worden!
6. Hellas-Glana houdt zich het recht voorbehouden, dat bij een te groot aantal inschrijvingen deze teruggebracht zullen
worden naar de maximale capaciteit en zal het aantal series beperkt worden. Daarbij zal de inschrijftijd leidend zijn.
7. Na sluiting inschrijving wordt de rekening per vereniging opgemaakt en per e-mail verstuurd. Het totale startgeld
dient uiterlijk 03 oktober 2017 overgemaakt te zijn op rekeningnr. NL02RABO0187675813, t.n.v. Hellas-Glana,
“LimietwedstrijdHG Sittard + naam van uw vereniging”.
Om organisatorische redenen kunt u de startgelden niet voldoen op de wedstrijddag. Wij verzoeken u bij de
inschrijving het e-mailadres door te geven waar wij de rekening naar toe kunnen sturen.
8. Afmeldingen kunnen alleen per e-mail (rikie.hellas-glana@hetnet.nl) worden doorgeven tot en met 29 september
2017 om 24:00 uur. Na deze datum en tijdstip kunnen wij geen startgeld restitueren. Indien wel voor deze datum
is afgemeld, zullen wij zo spoedig mogelijk de eventuele al betaalde startgelden van de correct afgemelde
zwemmers/zwemsters terugboeken.
9. Wel kunnen zwemmers en/of zwemsters tot 30 minuten voor aanvang wedstrijd worden afgemeld, zodat zij ook als
AFGEM op de uitslag staan. Zie ook punt 14.
10. Indien het startgeld niet tijdig is overgemaakt, zullen wij helaas de inschrijvingen moeten weigeren. De vereniging die
wij in de wachtrij hebben moeten zetten vanwege te veel starts, mag dan per direct deelnemen. Deze wedstrijd
vergt een behoorlijke organisatie en wij willen alles zo snel en soepel mogelijk laten verlopen. Maakt u daarom het
startgeld tijdig over. Ook i.v.m. het programma(boekje).

11. Iedere vereniging dient per 10 deelnemers één official aan te leveren met vermelding van: dame of heer, voorletters,
volledige naam, bevoegdheden en woonplaats. Dus ook 1 official doorgeven bij inschrijvingen minder dan 10. Bij
inschrijvingen tussen de 10 en 20 zwemmers en zwemsters dus 2 officials opgeven, etc.
Deze officials dienen toegevoegd te worden aan de inschrijvingen van de vereniging in een Word-bestand met
bestandsnaam: 2017-10-08=[naam vereniging]-LimietwedstrijdHG-officials.docx. We doen een dringend beroep
op jullie om dit tegelijkertijd met de andere gegevens per e-mail op te sturen. Zie punt 5.
12. Verenigingen dienen zich te melden bij de entree van het zwembad (= hoofdingang), iedere vereniging krijgt naar rato
aantal inschrijvingen programmaboekjes overhandigd.
13. De verkoop van de programmaboekjes voor het publiek is eveneens bij de hoofdingang.
Programmaboekjes kosten 2 euro.
14. Ziekmeldingen (op eigen verenigingspapier), graag met vermelding van programma- en serienummer, kunnen tot 30
minuten vóór aanvang van de wedstrijd doorgegeven worden op het jurysecretariaat. Ondanks de gewijzigde regels
m.b.t. de ziekmeldingen, willen wij om organisatorische redenen dit zo geregeld hebben. Vervangingen zijn niet
mogelijk.
15. Er wordt gebruik gemaakt van de Duitse startmethode (zwemmers blijven in het water tot de volgende start heeft
plaatsgevonden). Dit vergt dus veel discipline. De zwemmers en zwemsters dienen direct na de gezwommen race
een meter uit de kant te gaan en zich vast te houden aan de lijn. Uiteraard niet op de lijn gaan zitten.
16. Vervolgens MOET iedere zwemmer en zwemster het bad na de start direct aan de zijkanten verlaten.
17. De uitslagen zullen in het zwembad op diverse plaatsen worden opgehangen. Er wordt echter aan niemand een
papieren uitslag uitgereikt. Iedere vereniging is zelf verantwoordelijk om de uitslagen op de juiste locatie te krijgen
(kringen). Na afloop kan alles gedownload worden via de webkalender. Indien er kringen bij zijn die een papieren
uitslag willen hebben, kan dat alleen op verzoek per e-mail bij de organisatie voorafgaand aan de wedstrijd.
De
uitslagen zullen (na controle) op de webkalender gezet worden, waarna iedereen de uitslagen kan downloaden.
18. Over voorkomende zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Uiteraard beslist de scheidsrechter
m.b.t. het wedstrijdgebeuren.
De organisatie,

Hellas-Glana

