Steenwijk, 19‐07‐2018
Geachte zwemcommissies en/of wedstrijdadministraties,
Op 13 oktober 2018 organiseren wij in samenwerking met Klaverblad Verzekeringen de
Klaverblad Sprint in het zwembad ‘de Waterwyck’ in Steenwijk. Alle 50‐meterdisciplines
komen aan bod. Voor de 50 meter vrijeslag wordt er zelfs een finale gehouden waarbij
mooie geldprijzen te winnen zijn! Wie worden dit jaar de opvolgers van Niels van Eck en
Annet van Stratum die vorig jaar de finales wonnen en wie laat zich vereeuwigen in het
illustere rijtje winnaars als Inge de Bruijn, Ranomi Kromowidjojo en Saskia de Jonge? Er zal
elektronische tijdwaarneming aanwezig zijn.
Meld je aan voor de Klaverblad Sprint en ding mee naar de titel sprintkoning en
sprintkoningin van 2018. Maak kans op 100, 50 of 25 euro voor de 1e, 2e en 3e prijs. We
kunnen slechts 300 zwemmers inschrijven voor deze wedstrijd, dus wees er snel bij!
12.30 uur: inzwemmen/juryvergadering
13.00 uur: aanvang wedstrijd
Kosten deelname: € 7,50 per persoon, kosten dienen te worden voldaan vooraf per bank (NL
63 RABO 0302092811 t.n.v. Z&PC Steenwijk, o.v.v. verenigingsnaam).
Inschrijving in pdf (verzamellijst) en lxf formaat via e‐mail uiterlijk 2 oktober 2018 naar
laurazwemmen@gmail.com.
Uiterste datum voor afmeldingen 09 oktober 2018.
Graag voor 2 oktober 2018 opgave van 2 officials met vermelding van bevoegdheid aan Hans
van Scheepen famscheepen@ziggo.nl
Wedstrijdbepalingen;
 Per vereniging kunnen max. 30 deelnemers worden ingeschreven. De organiserende
vereniging heeft het recht om meer zwemmers in te schrijven. Indien de
wedstrijdduur te lang wordt kunnen zwemmers worden afgewezen.
 De zwemmers zwemmen alle vier de slagen.
 De zwemmers mogen alleen uitkomen in de voor hen geldende leeftijdscategorie
met uitzondering van de finale (programma 33 en 34).
 Bij diskwalificatie kom je niet meer in aanmerking voor het klassement.
 Bij deze wedstrijd geldt de 1‐ start‐regel.

De drie zwemmers van elke leeftijdscategorie (m/j.o.13 ‐ m/j.o.15 ‐ m/j.o.17 ‐ d/h) met de
snelste totaaltijd over de vier slagen ontvangen een prijs.
In de finale zullen de zes snelste zwemmers van de vrije slag strijden om de titel
'Sprintkoning en Sprintkoningin van Steenwijk'
Voor de drie snelste finalisten bij de dames en de heren zijn geldprijzen te winnen.
Graag tot ziens op 13 oktober a.s. in 'de Waterwyck' te Steenwijk!!!
Namens de zwemcommissie van Z&PC Steenwijk’34,
Laura van Sleen
P.S. Denkt u er a.u.b. aan een e‐mail naar ons terug te sturen, of u wel of niet meedoet, voor
02 september a.s.

Programma Klaverblad Sprint 13 oktober 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

50m vrije slag dames senioren open
50m vrije slag heren senioren open
50m vrije slag dames senioren 1 en 2
50m vrije slag heren jeugd 1 en 2
50m vrije slag dames jeugd 1 en 2
50m vrije slag heren junioren 3 en 4
50m vrije slag dames junioren 1,2 en 3
50m vrije slag heren min 6, jun 1 en 2

Freistil

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

50m schoolslag dames senioren open
50m schoolslag heren senioren open
50m schoolslag dames senioren 1 en 2
50m schoolslag heren jeugd 1 en 2
50m schoolslag dames jeugd 1 en 2
50m schoolslag heren junioren 3 en 4
50m schoolslag dames junioren 1, 2 en 3
50m schoolslag heren min 6, jun 1 en 2

Brust

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

50m vlinderslag dames senioren open
50m vlinderslag heren senioren open
50m vlinderslag dames senioren 1 en 2
50m vlinderslag heren jeugd 1 en 2
50m vlinderslag dames jeugd 1 en 2
50m vlinderslag heren junioren 3 en 4
50m vlinderslag dames junioren 1, 2 en 3
50m vlinderslag heren min 6, jun 1 en 2

Schmetterling

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

50m rugslag dames senioren open
50m rugslag heren senioren open
50m rugslag dames senioren 1 en 2
50m rugslag heren jeugd 1 en 2
50m rugslag dames jeugd 1 en 2
50m rugslag heren junioren 3 en 4
50m rugslag dames junioren 1, 2 en 3
50m rugslag heren min 6, jun 1 en 2

Rücken

Finales:
33. 50m vrije slag all‐in dames Sprintkoningin van Steenwijk
34. 50m vrije slag all‐in heren Sprintkoning van Steenwijk

