Open Water Bodegraven 2019
Wedstrijddatum
Westrijdlocatie
GPS coördinaten
Organisatie
Baanlengte/vorm baan
Sluiting voorinschrijving
Kosten Wedstrijd

Sponsortocht Zwem voor je Hart
Vooruitbetaling

Contactpersoon
Telefoon
E-mailadres organisatie
Inschrijvingen
Website organisatie
Telefoon wedstrijddag

Zaterdag 22 juni 2019
Rijnkade, Bodegraven
Breedte 52.0841735
Lengte 4.7494637
Open Water Bodegraven 2019
5000m in een rivier
Maandag 17 juni 2019, 23:59
€ 12,50 5KM)*1
€ 10,00 overige afstanden *1
€ 6,50 elke volgende afstand
€ 2,50 Huur chips ETW (indien geen eigen chips)
*1
Waarvan € 2,50 naar de Hartstichting
Zie website BZ&PC:
Via webshop BZ&PC: http://bzpc-bodegraven.nl/webshop/
Alleen voor verenigingen:
NL37 RABO 0308 8899 24
t.n.v. Bodegraafse Zwem- & Poloclub
o.v.v. naam vereniging + aantal deelnemers + aantal starts
vóór 19 juni 2019.
Voor betaling op de locatie wordt € 2,50 per persoon extra in
rekening gebracht
Erwin de Jong
+31 (0)6 41244214
openwaterwedstrijdbodegraven@gmail.com
Via OLOWIS (wedstrijd)
Via website of E-mail organisatie (sponsortochten)
www.bzpc-bodegraven.nl/openwater
+31 (0)6 22086255

Programma
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6 a-f
7 a-f
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11 a-c
12 a-c
15
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17 a-f
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Juryvergadering
5000m vrijeslag Heren sen/jeu/jun
5000m vrijeslag Dames sen/jeu/jun
5000m vrijeslag Triatlon
2500m schoolslag Heren sen/jeu
2500m schoolslag Dames sen/jeu
Sponsortocht 2536 van Bodegraven
Doorvaart
1000m vrijeslag Heren masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+
1000m vrijeslag Dames masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+
500m Vrijeslag Jongens min 4/5/6
500m vrijeslag Meisjes min 4/5
250m vrijeslag Jongens/meisjes min 1/3
1000m vrijeslag Heren sen/jeu/jun
1000m vrijeslag Dames sen/jeu/jun
1000m schoolslag Heren jun 3/4
1000m schoolslag Dames jun 3
1000m schoolslag Heren masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+
1000m schoolslag Dames masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+
Wisselslag estafette

Aanvang

Ow klas
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vsh/j &vsjj
vsd/j & vsjm
ssh/j
ssd/m

M-vsh
M-vsd

vsh/j &vsjj
vsd/j & vsjm
ssjj
ssjm
M-ssh
M-ssd
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Opmerkingen:
1)

Aanmelden via OLOWIS (wedstrijd). Sponsortocht via
http://bzpc-bodegraven.nl/openwater/
2) Zwemmers kunnen zich, in plaats van melden op de dag zelf, op vrijdag 21 juni bij clubhuis de
Zwamkuil, Sportlaan 1a, Bodegraven melden om ETW tags, caps of programma af te halen. Dit
kan tussen 19:00 en 20:30. Voor zwemmers uit Bodegraven is dit vereist.
3) Voor de sponsortocht “Zwem voor je hart”, prestatietocht en estafette gelden aparte
voorwaarden en inschrijving, zie website.
4) Let op na inschrijving verzamelen voor de 5km om 9.00 uur bij de inschrijftent. U wordt per
bus naar de start gebracht. Zie verder 5km regels op onze site en in programmaboekje
5) De uitslagen zijn in principe direct vanaf website beschikbaar. Voor elke deelnemer is er een
herinnering.
6) Triatleten mogen in programmanummer 3a en 3b gebruik maken van wetsuits. In de overige
wedstrijdnummers mag er gebruik worden gemaakt van wetsuits conform de reglementen van
de KNZB.
7) Bij inschrijven zonder capnummer krijgt u een leencap van de organisatie toegewezen.
8) Voor alle wedstrijdonderdelen wordt de tijd primair geregistreerd middels Electronische
Tijdwaarneming (ETW). Indien de zwemmer geen chips bezit of geen chipnummers doorgeeft
bij inschrijving zal een set huur chips in rekening worden gebracht. Wanneer een zwemmer
zelf chips heeft (KNZB) en door de organisatie andere registratie apparatuur gebruikt wordt,
zal de organisatie voor deze zwemmer kosteloos compatibele chips verstrekken (wel blijft
vergoeding bij verlies staan)
9) De prijsuitreikingen van de wedstrijdprogramma’s vinden zo veel mogelijk plaats tijdens de
prestatietochten/pauze.
10) I.v.m. de starttijd van de sponsortocht “Zwem voor je hart”, geldt een uitsluittijd voor de 5km.
De 5km dient om 11 uur de startlocatie van de sponsortocht bij Fort Wierickerschans (2,5km)
gepasseerd te hebben.
11) De reddingsbrigade is leidend bij de beslissing om iemand uit het water te halen. Bij de 5km en
2,5km kan deze beslissing ook genomen worden door lopers op de kant, welke door de
organisatie zijn aangesteld om toezicht op de zwemmers te houden. Deze zijn hierbij bevoegd
om de coach en/of jury in voorkomende situaties te overrulen.
12) Informatie omtrent parkeren zie http://bzpc-bodegraven.nl/openwater/

Routebeschrijving
Vanaf A12 vanuit Den Haag
Neem afslag Bodegraven Alphen a/d Rijn
Volg borden Bodegraven (centrum)

Vanaf A12 vanuit Utrecht
Neem Afslag N11 Bodegraven, Alphen a/d Rijn
Na afslag 1e afrit Bodegraven onderaan afslag rechts
Volg borden Bodegraven (centrum)

Parkeerplaatsen, gratis parkeren:
Parkeerterrein “De Meent” (bereikbaar via Sportlaan), Fort Wierickerschans (startlocatie
sponsortocht “Zwem voor je hart”, 2,5km en 5km).
Alternatieven: Parkeergarage Raadhuisplein (blauwe zone), Willemsstraat, Doortocht (deels
blauwe zone), Spoorstraat, Station. Blauwe zone is max. 1,5 uur parkeren
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Baan Bodegraven en finish

Baan 5km, 2,5km en “Zwem voor je hart”

3

