2e Open Water Event Maastricht
Datum:

zaterdag 22 september 2018, locatie/secretariaat open vanaf 08:30 uur

Locatie:

Grindgat Oost-Maarland

GPS:

50.817942, 5.701686

Organisatie:

MZ&PC, Maastrichtse Zwem & Polo Club

Baanlengte:

500 meter, spectaculaire landstart en landfinish

Inschrijven:

www.grindgat.nl / OLOWIS

Betalen:

Via de website, als u OLOWIS gebruikt krijgt u een rekening van ons

Sluiting inschrijven:

zondag 16 september 20u

Kosten wedstrijd:

€ 15,- inclusief chip, badmuts, deelnamekosten, toegang

Kosten prestatietocht:

€ 25,- inclusief chip, badmuts, deelnamekosten, toegang, herinnering

Contact algemeen:

dhr. Christian Dackus (06 144 588 45)

Voor en tijdens event:

dhr. Rob Hoogsteder (06 520 93 586)

Website:

www.grindgat.nl

Facebook:

https://www.facebook.com/OpenWaterEventMaastricht/

E-mail:

info@grindgat.nl (voor vragen en eventuele afmeldingen)

Het open water event Maastricht wordt voor de tweede maal georganiseerd. Na een succesvol eerste
evenement zullen dit jaar in Maastricht de winnaars van de vrijeslag nummers van de KNZB open
water competitie worden uitgereikt.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking is om 13:00u.
Sponsortocht
Naast het KNZB-programma is er een Sponsortocht waar iedereen zich voor kan inschrijven en tevens
sponsors kan zoeken voor het goede doel: JEUGD ZWEMFONDS, we organiseren dit jaar een gratis
“kinderzwem- en waterspeeldag” voor alle kinderen uit Maastricht en Eijsden om alle kinderen met
de zwemsport in aanraking te brengen. Opgeven voor de sponsortocht alléén via grindgat.nl
After party, open water seizoensafsluiting
Na afloop is er een BBQ/after-party. Via de website kun je je daarvoor inschrijven. Iedereen is
welkom, kosten zijn € 15,- p.p. voor een weelderige BBQ en een consumptie.
De afterparty vindt aansluitend aan de prijsuitreiking plaats.

Programma
Prog. Sub Start
1
09:30
2
09:35

Afstand

3

09:40

1000 meter masters heren

4

09:45

1000 meter masters dames

KNZB benaming
OW-klas
Jeugd 1, jeugd 2, heren vsh/j
Jeugd 1, jeugd 2, dames vsd/j
Masters, heren
M-vsh
Masters, dames
M-vsd

10

10:30

Prestatietocht/sponsortocht: Rondje Grindgat

16+

10:45

250 meter jongens

2000 meter heren
2000 meter dames

2 10:45

250 meter meisjes

Minioren 1, 2
Minioren 1, 2

6

11:15

500 meter jongens

Minioren 3, 4, 5

7

11:20

500 meter meisjes

Minioren 3, 4, 5

8

12:00

1000 meter jongens

Junioren 1,2,3,4

9

12:05

1000 meter meisjes

Junioren 1,2,3

5

1

vsjj
vsjm

Er wordt gebruik gemaakt van elektronische tijdwaarneming. Iedereen krijgt een wegwerp
elektronische enkelband. De tijd wordt geregistreerd door 1 meter buiten het water over een mat te
lopen/stappen. Let goed op bij de briefing/voorstart van de wedstrijd. Je krijgt daar uitleg over het
parcours en de start en finish.

Routebeschrijving en adres
Locatie: Grindgat Oost-Maarland
Routebeschrijving vanuit Eindhoven
A2 richting Maastricht Neem de WillemAlexander tunnel richting Luik (onderste
tunnelbuis). Neem afslag 56 bij Gronsveld / St.
Geertruid. Aan het einde van de afslag rechtsaf.
Rechtdoor tot aan de T-splitsing, je bent nu al
bij het Grindgat.
Routebeschrijving vanuit Luik E25
Neem afslag 56 bij Gronsveld / St. Geertruid.
Aan het einde van de afslag linksaf. Rechtdoor
tot aan de T-splitsing, je bent nu al bij het
Grindgat.
Hier zal zijn aangegeven waar te parkeren.

