Reglement WoerdenSport MasterSprint
Algemeen
• De wedstrijd wordt zonder 22 oktober 2017 gehouden in het Batensteinbad te
Woerden.
Adres: Van Helvoortlaan 40, 3443 AP Woerden
• Inzwemmen start om 12:15 uur.
• De wedstrijdaanvang is 12:45 uur.
• Er wordt gezwommen volgens de reglementen van de KNZB/ FINA.
• Baanlengte 25 meter, aantal banen 6.
• Leeftijdsindeling estafettes:
80+ / 100+ / 120+ / 160+ / 200+
• De deelnemers worden naar inschrijftijd ingedeeld, dames en heren kunnen hierdoor
in dezelfde serie uitkomen.
• Er zal gebruik worden gemaakt van de 1-start procedure. Ook kan de overhead
startmethode worden toegepast om de lengte van de wedstrijd te beperken.
• Er is geen voorstart. Men dient er zelf voor zorg te dragen tijdig bij de start aanwezig
te zijn. Er wordt niet gewacht.
• Deelnemers kunnen de organisatie nooit aansprakelijk stellen voor de gevolgen van
deelname. Door inschrijving bevestigen de deelnemers fit genoeg te zijn om aan deze
wedstrijd deel te nemen.
Estafettes
• Per programmanummer kan een zwemmer/ster slechts 1 maal in een estafetteteam
uitkomen.
• De estafetteteams bestaan uit of 4 dames of 4 heren of 2 dames en 2 heren.
• Vervangingen in de estafetteploeg zijn alleen toegestaan indien de deelnemer van
hetzelfde geslacht is en de totale leeftijdsgroep hetzelfde blijft.
• Wijzigingen van estafetteploegen dienen te geschieden door het inleveren van een
wijzigingsformulier minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd
Startgeld en verrekening
• Het inschrijfgeld voor de wedstrijd bedraagt:
- persoonlijke nummers € 3.00 per start;
- estafettes € 10,00 per start.
• Voor verenigingen: de verschuldigde bedragen moeten bij inschrijving overgemaakt
worden naar:
NL36 ABNA 0584 9493 91 ten name van Zwem en Poloclub Woerden. Onder
vermelding van naam vereniging en deelname WoerdenSport MasterSprint.
• Voor individuen die geen lid zijn van een vereniging: betalen na bevestiging van
deelname overmaken naar: NL36 ABNA 0584 9493 91 ten name van Zwem en
Poloclub Woerden. Onder vermelding van naam en deelname WoerdenSport
MasterSprint. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 7 dagen voor de wedstrijd overgemaakt
te zijn.

Officials
• Elke deelnemende vereniging is verplicht om minimaal 1 official te leveren bij 1 tot 5
zwemmers, bij 6 tot 10 zwemmers 2 officials, etc.
• Officials kunnen zich opgeven via de eigen vereniging bij de inschrijving.
• De officials ontvangen geen reiskostenvergoeding van de organisatie.
Inschrijven voor verenigingen
• De inschrijving is open en sluit op 8 oktober 2017 om 20:00 uur. Inschrijvingen die
later ingestuurd, gewijzigd of bijgevoegd worden, worden verwerkt tot aan de
publicatie deelnemerslijst. Na publicatie van de deelnemerslijst worden geen
inschrijvingen meer verwerkt.
• U kunt uw inschrijving uitsluitend versturen via e-mail:
wedstrijdsecretariaat@zpcwoerden.nl.
• Inschrijven voor verenigingen kan uitsluitend met behulp van een LENEX v3
compatibel bestand. Het LXF uitnodigingbestand is te vinden op de site van ZPC
Woerden: http://www.zpcwoerden.nl/index.php/wedstrijdzwemmen/masterwedstrijd
• Bij inschrijving dient u de volgende bestanden mee te sturen:
- 1 x LXF bestand (Lenex v3 compatibel) met alle data voor het wedstrijdprogramma;
- 1 x PDF met overzicht alle te zwemmen nummers, op volgorde van naam, met
vermelding van startnummer, plaats en datum van inschrijftijd en namen
estafettezwemmers.
U gebruikt de volgende naamgeving per bestand:
- 2017-10-22=(Naam van uw Zwemvereniging)-mastersprint-inschr.lxf
- 2017-10-22=(Naam van uw Zwemvereniging)-mastersprint-inschr.pdf
• Beide bestanden dienen gemaild te worden naar
wedstrijdsecretariaat@zpcwoerden.nl
U dient als onderwerp in de e-mail te vermelden: "Inschrijving WoerdenSport
MasterSprint" + de naam van uw vereniging.
• Bij inschrijving via e-mail krijgt u eenmaal een ontvangstbevestiging van de
organisatie of de inschrijving correct is verlopen.
• Deelnemerslijsten worden gepubliceerd op de website van ZPC Woerden als de
inschrijvingen zijn verwerkt. Hierna zijn geen wijzigingen op de inschrijvingen meer
mogelijk.
• Inschrijvingen worden uitsluitend geaccepteerd indien zij zijn ingezonden via het
zwemsecretariaat van de betreffende vereniging.
• Tijden van een startzwemmer in een estafette worden als inschrijftijd geaccepteerd,
indien deze in het proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt.
• Tussentijden worden als inschrijftijd geaccepteerd indien deze in het proces-verbaal
als zodanig zijn gewaarmerkt.
• Tijden van gediskwalificeerde zwemmers worden niet geaccepteerd.
• Zwemmers mogen ook met NT worden ingeschreven, dan wel met een schatting van
de tijd.
• Per vereniging kunnen meerdere estafetteploegen worden ingeschreven op een
nummer. Let op! Bij alle estafettes bepaalt het totaal van de leeftijden per 31
december van het jaar waarin de wedstrijd plaatsvindt in welke leeftijdsklasse
uitgekomen wordt.

Maximering van het aantal inschrijvingen en minimum aantal deelnemers
• Indien er meer starts zijn bij sluiting van de inschrijving dan er gedurende de
geplande wedstrijdduur verwerkt kunnen worden, behoudt de organisatie zich het
recht voor om zwemmers af te wijzen, op basis van snelheid per leeftijdscategorie. Er
is geen beroep mogelijk op de afwijzing.
• Indien er te weinig inschrijvingen zijn, behoudt de organisatie zich het recht voor om
deze wedstrijd niet door te laten gaan of in aangepaste vorm. Dit wordt uiterlijk
binnen een week na sluiting van de inschrijving aan de deelnemende verenigingen
gecommuniceerd.
Afmelden
• Afmeldingen en vervangingen kunnen tot dinsdag 17 oktober 20:00 uur worden
doorgegeven aan wedstrijdsecretariaat@zpcwoerden.nl. Dit is zonder kosten. Reeds
betaalde startgelden worden dan geretourneerd. Afmeldingen na 17 oktober 20:00
uur zijn mogelijk, maar het startgeld wordt dan niet geretourneerd.
• Op de dag van de wedstrijd zelf dient men zich voor wijzigingen een half uur voor
aanvang van de wedstrijd te melden bij het jurysecretariaat. De afmeldingen die
tijdens de juryvergadering binnen komen krijgen een NG. Zwemmers die helemaal
niet zwemmen krijgen NGZA.
Inzwemmen
• Het inzwemmen start om 12:15 uur.
• De baanindeling is mogelijk aan de hand van de 100 meter vrijeslag tijden.
• Houdt u zich aan de afspraken.
Uitslagen, Ceremonie, prijsuitreiking en prijzen
• Uitslagen worden opgehangen op centrale locaties in het zwembad. Ook is er
livetiming beschikbaar via SplashMe.
• De behaalde prijzen worden na de wedstrijd uitgereikt.
• De prijzen kunnen worden behaald over een 50 meter klassement. De zwemmer
moet daarvoor individueel aan alle vier de 50 meterafstanden deelnemen. Je zwemt
de 50 vlinderslag, 50 rugslag, 50 vrije slag en 50 meter schoolslag. De estafettes
dingen niet mee voor de prijzen.
• De beste drie dames en heren in de volgende leeftijdscategorieën ontvangen na
afloop van de wedstrijd een prijs:
- 20-39 jaar
- 40-59 jaar
- 60+
De organisatie behoudt zich alle rechten voor om zwemmers te weigeren dan wel niet
alle inschrijvingen te honoreren.
In alle gevallen waarin de bepalingen niet voorzien, of op andere wijze onvolledig/onjuist
zijn, beslist de organisatie.
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4x25 meter vrije slag mix/dames/heren
4x50 meter wisselslag mix/dames/heren
100 meter vrije slag
25 meter vlinderslag
50 meter rugslag
100 meter schoolslag
25 meter vrije slag
50 meter vlinderslag
100 meter rugslag
25 meter schoolslag
50 meter vrije slag
100 meter vlinderslag
25 meter rugslag
50 meter schoolslag
100 meter wisselslag
4x25 meter wisselslag mix/dames/heren
4x50 meter vrije slag mix/dames/heren

