NK Studenten
Rotterdam
23 februari 2019
Het Open Nederlandse Kampioenschap Studenten van seizoen 2018-2019 wordt op zaterdag 23
februari 2019 gehouden. De strijd onder de studenten zal plaatsvinden in het Zwemcentrum
Rotterdam (50m) in Rotterdam. In samenwerking met KNZB en Stichting NZSK is de Rotterdamse
studentenzwemvereniging RSZ&WV Ragnar de organisator van de 2e editie van dit kampioenschap.
Studeer jij aan een HBO of WO instelling en wil je graag de sfeer proeven van een
studentenzwemwedstrijd? Grijp je kans, wie weet noem jij jezelf een jaar lang Nederlands Kampioen
Studentenzwemmen! Om mee te doen aan het Open NK Studenten is de enige vereiste dat je lid
bent van een (studenten)zwemvereniging. Na afloop van de wedstrijd wordt gezorgd voor een
lekkere maaltijd, in de avond vindt een afsluitend feest plaats waarna ook slaapplekken geregeld
kunnen worden wanneer studenten van ver af moeten komen.
De kosten van de wedstrijd bedragen € 6,50. Hiervoor mag je twee individuele starts maken en
meedoen aan de estafettes. Je schrijft je in door het lxf bestand in te vullen en op te sturen naar
onks@ragnar-rotterdam.nl.
Kosten om te blijven eten en feesten zijn samen € 5,50. Opgeven hiervoor is nog niet mogelijk.
Zodra het formulier beschikbaar is, komt dit op de website te staan en/of wordt het verstuurd via de
mail.
Het zwemprogramma is
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

als volgt:
4x50 wissel gemengd
100 vlinder D
100 vlinder H
50 rug D
50 rug H
100 vrij D
100 vrij H
50 schoolslag D
50 schoolslag H
200 wisselslag D
200 wisselslag H
50 vlinder D

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.

50 vlinder H
200 vrij D
200 vrij H
100 rug D
100 rug H
50 vrij D
50 vrij H
100 schoolslag D
100 schoolslag H
4x100 vrij D
4x100 vrij H

Voor meer informatie kan je terecht bij bestuur@stichtingnszk.nl of bij onks@ragnar-rotterdam.nl .
We hopen veel studenten te mogen verwelkomen in Rotterdam!
Voor officials:
Voor het Open NK Studenten zijn wij ook nog op zoek naar officials. Bent u in de gelegenheid om bij
dit gezellige evenement te helpen, wij horen het graag via onks@ragnar-rotterdam.nl.

11

