Limietwedstrijd
50 meter bad
Zwembad : de Wisselaar te Breda

Inzwemmen: 12.30 uur
Aanvang wedstrijd: 13.00 uur

Reglement, afspraken en toelichtingen limietwedstrijd 03 Mei 2020

1. De wedstrijd wordt gezwommen met in acht name van de KNZB regels.
2. Er wordt gestart volgens de 1-starts methode.
3. Het startgeld bedraagt:
ꞏ 100 m nummers: € 2,50
ꞏ 200 m nummers: € 3,00
ꞏ 800 m nummers: € 5,00.
ꞏ 1500 m nummers: € 7,50.
Inschrijfgelden kunnen worden overgemaakt op rekening NL11 INGB 0006 1698 95
Met vermelding Limietwedstrijd 20200503
4. Insturen van de inschrijvingen: uiterlijk op 24 April 2020 tot 20:00 uur
Wij doen op iedereen een dringend beroep om de aanmeldingen (bestandsnamen) correct (zoals
hieronder staat aangegeven) uit te voeren ter voorkoming van fouten. .
Per e-mail naar: wedstrijdzwemmen.inschrijvingen@mysbc.nl met vermelding onder
onderwerp van de
e-mail: 2020-05-03=inschrijving limietwedstrijd -<naam vereniging>
Mee te sturen bestanden:
-lxf-bestand met bestandsnaam:
2020-05-03=inschrijving limietwedstrijd Breda -<naam van uw eigen vereniging>.lxf
-een overzichtslijst volgens namen (svp met startnummer en met plaats/datum van inschrijftijd)
van de hele ploeg in pdf met bestandsnaam:
2020-05-03=namenlijst limietwedstrijd Breda -<naam van uw eigen vereniging>.pdf
-namenlijst van uw officials, in een Word-document met bestandsnaam:
2020-05-03=officials limietwedstrijd -<naam van uw eigen vereniging> (zie punt 8)

5. SBC2000 houdt zich het recht voorbehouden dat bij een te groot aantal inschrijvingen deze
terug gebracht zullen worden naar de maximale capaciteit zodat de wedstrijd niet te lang gaat
duren. Daarbij zal de volgorde van inschrijving leidend zijn (zie punt 4).
6. Afmeldingen kunnen alleen per e-mail wedstrijdzwemmen.inschrijvingen@mysbc.nl worden
doorgeven tot en met 29 april 2020 vóór 20:00 uur. Na deze datum en tijdstip kunnen wij geen
startgeld restitueren.
7. Wel kunnen zwemmers en/of zwemsters tot ± 10 minuten voor aanvang wedstrijd worden
afgemeld zodat zij ook als AFGEM op de uitslag staan. Zie ook punt 11.
8. 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
Wordbestand met bestandsnaam 2020-05-03=officials limietwedstrijd -<naam van uw eigen
vereniging>, of vermeldt in de begeleidende email van het inschrijfbestand, We doen een dringend
beroep op jullie om dit tegelijkertijd met de andere gegevens per e-mail op te sturen. Zie punt 4.
9. Verenigingen dienen zich te melden bij de entree van het zwembad (= hoofdingang), iedere
vereniging krijgt naar rato aantal inschrijvingen programmaboekjes overhandigd.
10. De entree + de verkoop van de programmaboekjes voor het publiek is eveneens bij de
hoofdingang.
PROGRAMMABOEKJE € 1,50.
11. Ziekmeldingen (op verenigingspapier), graag met vermelding van programma - en
serienummer, kunnen tot ± 5 minuten vóór aanvang van de wedstrijd doorgegeven worden op het
jurysecretariaat.
12. De uitslagen zullen in het zwembad op diverse plaatsen worden opgehangen.
13. De wedstrijd is te volgen via splash-me.
14. Over voorkomende zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Uiteraard
beslist de scheidsrechter m.b.t. het wedstrijdgebeuren.
De organisatie.

SBC2000

LIMIETWEDSTRIJD 50m BAD BREDA
Zwembad

De Wisselaar
Terheijdense weg 294
Breda

Organisatie: SBC2000

Datum: 2020-05-03
Inzwemmen: 12.30 uur
Aanvang:
13.00 uur
PROGRAMMA
1
1500m Vrije slag
2
200m Vrije slag
3
200m Vrije slag
4
100m Vrije slag
5
200m Vlinderslag
6
200m Vlinderslag
7
100m Rugslag
8
100m Rugslag
9
200m Wisselslag
10
100m Vlinderslag
11
100m Vlinderslag
12
200m Schoolslag
13
200m Schoolslag
14
200m Vrije slag
15
100m Schoolslag
16
100m Schoolslag
17
200m Rugslag
18
200m Rugslag
18
100m Schoolslag
20
200m Wisselslag
21
200m Wisselslag
22
100m Vlinderslag
23
100m Vrije slag
24
100m Vrije slag
25
800m Vrije slag
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Inschrijven: Ben Zwiers
wedstrijdzwemmen.inschrijvingen@mysbc.nl
Inschrijven d.m.v. “.lxf” bestand te samen met inschrijflijst deelnemers
Inschrijven tot 10 dagen voor de wedstrijd
Afmelden c.q. wijzigen zonder kosten tot uiterlijk de woensdag avond tot 20.00 uur
voorafgaande aan de wedstrijd.
Ziekmeldingen tot ± 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd zullen als “AFGEM” worden
vermeld in de uitslag.

