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De wedstrijd wordt gezwommen volgens het KNZB-reglement en de algemene bepalingen voor de
minioren juniorenwedstrijden van de KNZB.
De wedstrijden in het minioren junioren circuit worden door SWOL 1894 georganiseerd in het 8-banen
25 meterbad van zwembad De Vrolijkheid – Ossenkamp 7, 8024 AE Zwolle.
Per vereniging worden er twee gratis programma’s beschikbaar gesteld. Vanaf 25 deelnemers worden
er drie gratis programma’s uitgereikt.
De wedstrijden worden door SWOL 1894 aangemeld in de webkalender en de lxf-bestanden met het
programma worden aan de deelnemende verenigingen toegestuurd.
SWOL 1894 plaatst de uitslagen van de wedstrijden binnen 3 dagen op de webkalender van de KNZB
en archiveert het getekende proces-verbaal inclusief getekend voorblad en, indien van toepassing, de
door de scheidsrechter getekende afmeldingsformulieren (conform de bepalingen van de KNZB).
SWOL 1894 stuurt na afloop van de wedstrijd het proces-verbaal (lxf + pdf) inclusief de scan van het
getekende voorblad per mail naar:
o de deelnemende verenigingen
o de KNZB regio Oost: rzoc.officialsadministratie@knzb.nl (alleen het getekende voorblad)

Data
De Minioren Juniorenwedstrijden bestaan uit 3 wedstrijdrondes
# 1 zaterdag 22 september 2018 aanvang wedstrijd: 13:00
# 2 zaterdag 8 december 2018
aanvang wedstrijd: 13:00
# 3 zaterdag 2 maart 2019
aanvang wedstrijd: 13:00

inzwemmen/juryvergadering: 12:30
inzwemmen/juryvergadering: 12:30
inzwemmen/juryvergadering: 12:30

Kosten
Het startgeld per deelnemer bedraagt: € 5,Inschrijven
• De inschrijving dient uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de wedstrijd om 20:00 uur per mail binnen te
zijn op het volgende adres: secretariaat.zwemmen@swol1894.nl
• De inschrijving dient te worden toegestuurd als lxf bestand, inclusief een verzamellijst op naam (pdf
formaat). Graag de naam van de vereniging opnemen in de bestandsnamen en vermelden in het
onderwerp van de mail.
• De inschrijfkosten dienen per bank te worden voldaan. Uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd
dient het startgeld te zijn bijgeschreven op de rekening van SWOL 1894,
rekeningnummer NL90 INGB 0003 0947 37 ten name van SWOL 1894 afdeling zwemmen onder
vermelding van “Startgeld Minioren Junioren circuit dd-mm-jjjj + naam van de vereniging”.

Afmeldingen
• Afmelden kan per e-mail naar secretariaat.zwemmen@swol1894.nl, tot uiterlijk 20:00 uur op de
dinsdag vóór de wedstrijddatum. Voor deze afmeldingen is geen stargeld verschuldigd.
• Afmeldingen na deze datum dienen een half uur voorafgaande de wedstrijd te worden doorgegeven
en zullen als afgemeld (AFGEM) op het proces-verbaal worden vermeld. Het startgeld is hierbij wel
verschuldigd.
Officials
• De inschrijving wordt alleen geaccepteerd wanneer tegelijkertijd met de inschrijving de opgave van de
officials wordt meegezonden.
• Het juryvoorblad wordt uiterlijk donderdag voorafgaand aan de wedstrijd gemaild naar de
deelnemende verenigingen. Juryleden die niet op deze lijst vermeld staan, zijn niet opgesteld.
Deelnemende verenigingen dienen hun juryleden hierover zelf te informeren.
• Iedere inschrijvende vereniging is verplicht om 3 officials beschikbaar te stellen.
• Indien een uitgenodigde official onverhoopt niet kan fungeren, dient de betreffende official of
zijn/haar vereniging direct contact op te nemen met de organisatie. Afmelden is enkel en alleen
mogelijk wanneer gelijktijdig een vervangende official wordt opgegeven.
• Reiskosten worden niet vergoed
Prijzen
• SWOL 1894 stelt medailles beschikbaar voor de nummers 1,2 en 3 van elk programmanummer,
inclusief estafettes.
Tot slot
In situaties waarin het KNZB-reglement de algemene bepalingen of deze aanvullende bepalingen niet voorzien,
beslist de organisatie.

