ZPC AMERSFOORT
E-mail: wedstrijden.wz@zpc-amersfoort.nl
website: www.zpc-amersfoort.nl
Amersfoort, maart 2018
Geacht bestuur/zwemcommissie,

We nodigen u hierbij uit voor onze komende limietwedstrijden, gericht op de NK en NJJK lange baan in
het seizoen 2017-2018.
Wegens uitstel van de oplevering van ons nieuwe bad Amerena zal onze limietwedstrijd van 8
april a.s. nog in het Sportfondsenbad (50m bad), Bisschopsweg 175, Amersfoort gehouden
worden. Het programma is t.o.v. de eerdere uitnodiging uitgebreid omdat we zonder
elektronische tijdwaarneming zwemmen.
De derde wedstrijd zal in principe met elektronische tijdwaarneming worden gezwommen in het
50m bad van het nieuwe zwembad Amerena, De Velduil 2, Amersfoort op 13 mei 2018.

Wedstrijdbepalingen:
 Wij hebben geen limieten gesteld voor deze wedstrijden, maar wij verwachten dat u alleen
serieuze kandidaten voor een limiet inschrijft. Minioren worden dus niet ingeschreven!
 Per zwemmer kan er op maximaal 3 programmanummers ingeschreven worden.
 Bij 200 en 400 m. nummers zal het aantal series worden beperkt als de wedstrijdduur anders te
lang wordt.
 ZPC AMERSFOORT behoudt zich het recht voor om zwemmers te weigeren om de
wedstrijdduur acceptabel te houden; hiervan ontvangt u een aantal dagen voor de wedstrijd
bericht via e-mail.
 ZPC AMERSFOORT kan besluiten bepaalde zwemmers (o.a. eigen leden) voorrang te geven
bij inschrijving.
 De kosten voor deelname worden verrekend per start. Deze bedragen voor een:
 50 meter nummer
€ 3,00
200 meter nummer € 5,00
 100 meter nummer
€ 4,00
400 meter nummer € 7,00
 Startgeld moet uiterlijk vrijdag vóór de wedstrijd worden overgemaakt op rekeningnummer
NL83INGB0000917504 t.n.v. CAG Coumans ovv de verenigingsnaam.
 Eén programma per 10 zwemmers zal bij de verenigingskassa voor u gereed liggen.
Inschrijfbepalingen:
Het lxf-inschrijfbestand kunt u 1 maand voor de inschrijfdatum downloaden van de webkalender.
U kunt uw inschrijving tot uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijd, d.w.z. donderdags vóór 12.00 uur,
sturen naar Klasien Blankestijn: klasien.wz@zpc-amersfoort.nl . Na dit tijdstip wordt uw inschrijving niet
meer in behandeling genomen.
Vermeld de naam van de vereniging in het onderwerp van de mail en in uw inschrijfbestand. U krijgt een
bevestiging van ontvangst; hebt u deze niet ontvangen reageer dan tijdig, zodra de inschrijving gesloten
is worden geen inschrijvingen toegevoegd tenzij er aantoonbaar sprake is van een fout door ons.

Officials
Bij inschrijving van 1-5 deelnemers dient één official te worden opgegeven, bij 5- 10 deelnemers
twee officials, bij meer deelnemers minimaal drie officials. Zonder opgave van officials wordt de
inschrijving terzijde gelegd. Bij afmelding van een official dient de vereniging zelf voor vervanging te
zorgen.
Afmelden:
Afmeldingen kunt u doorgeven tot dinsdags voor de wedstrijd, 20.00 uur per e-mail aan:
klasien.wz@zpc-amersfoort.nl. Afmeldingen na dit moment dient u ten alle tijden te betalen, maar kunt u
tot 24 uur voor de wedstrijd mailen naar dit adres, of tot aanvang van het inzwemmen schriftelijk
indienen bij het jurysecretariaat. Deze krijgen AFG. in de uitslag. Afmeldingen die later binnenkomen
krijgen vlg. KNZB regels de toevoeging NG in de uitslag.
De digitale uitslag wordt, (indien nodig inclusief een scan van het getekende voorblad) gemaild naar
degene die ingeschreven heeft voor uw vereniging.

Algemeen:
Van iedere deelnemer, trainer, toeschouwer en jurylid kunnen foto’s of filmbeelden
gemaakt worden, die vertoond kunnen worden via diverse websites, social media en
schermen in het zwembad. Iedereen die bij wedstrijden van ZPC AMERSFOORT
aanwezig is, verklaart zich automatisch hiermee akkoord.
U bent weer van harte welkom bij onze wedstrijden en vanaf mei 2018 dus in het nieuwe zwembad!
Met vriendelijke groet,
Toos Coumans,
wedstrijdsecretariaat ZPC AMERSFOORT
E-mail: wedstrijden.wz@zpc-amersfoort.nl

Programma limietwedstrijden ZPC AMERSFOORT voorjaar 2018
Limietwedstrijd ZPC AMERSFOORT 8 april 2018

Limietwedstrijd ZPC AMERSFOORT 13 mei 2018

Zwembad: Sportfondsenbad Amersfoort, 50m

Zwembad: Amerena Amersfoort, 50m bad

inzwemmen 13.30 uur, aanvang 14.00 uur

Elektronische tijdwaarneming
Inzwemmen 13.30 uur, aanvang 14.00 uur

01.

50 vrije slag

dames

02.

50 vrije slag

heren
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50 rugslag
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50 vrije slag

heren
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50 rugslag

heren
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50 rugslag
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heren

05.

400 wisselslag
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04.

06.

400 wisselslag

heren

05.

400 wisselslag

dames

07.

200 schoolslag

dames

06.

400 wisselslag

heren

08.

200 schoolslag

heren

07.

200 vlinderslag

dames

09.

100 vlinderslag

dames

08.

200 vlinderslag

heren

10.

100 vlinderslag

heren

09.

100 vrije slag

dames

11.

200 vrije slag

dames

10.

100 vrije slag

heren
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200 vrije slag

heren
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50 schoolslag
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heren
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100 rugslag

heren
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50 vlinderslag

dames
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200 wisselslag

dames
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heren
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200 wisselslag

heren
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200 wisselslag

dames
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50 schoolslag

dames
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200 wisselslag

heren

18.

50 schoolslag

heren

17.

100 rugslag

dames

19.

50 vlinderslag

dames

18.

100 rugslag

heren

20.

50 vlinderslag

heren

19.

200 vrije slag

dames

21.

100 vrije slag

dames

20.

200 vrije slag

heren

22.

100 vrije slag

heren

21.

100 schoolslag

dames

23.

200 rugslag

dames

22.

100 schoolslag

heren

24.

200 rugslag

heren

23.

100 vlinderslag

dames

25.

100 schoolslag

dames

24.

100 vlinderslag

heren

26.

100 schoolslag

heren

27.

400 vrije slag

dames

28.

400 vrije slag

heren

29.

200 vlinderslag

dames

30.

200 vlinderslag

heren

