Uitnodiging en bepalingen
Kanaalstreek serie
Zaterdag 28 mei 2022 te Stadskanaal
Geachte verenigingen,
Hierbij nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan de Kanaalstreek serie wedstrijd op zaterdag 28
mei 2022 in het Pagecentrum te Stadskanaal, welke wij organiseren in het kader van de breedtesport.
Deze wedstrijd die bestaat uit wedstrijdnummers op 25 meter afstanden voor minioren en junioren,
50 meter afstanden voor minioren, junioren en senioren en 100 meter afstanden voor junioren en
senioren.
Bij deze ronde zijn er medailles beschikbaar voor de 50 meter schoolslag (minioren en junioren).
Het programma en de inschrijfbestanden zijn separaat in PDF en Lxf bestandsformaat meegestuurd.
Informatie zwembad:

Pagecentrum
Hoveniersweg 1
9502 BW Stadskanaal

Inzwemmen:
Juryvergadering:
Aanvang:

15.30 uur - 15.55 uur
15.30 uur - 16.00 uur
16.00 uur

Inschrijfkosten:
Programmablad:

5,00 euro per deelnemer
worden ter download beschikbaar gesteld, geen verkoop

We zijn gehouden aan de op dat moment geldende Corona-maatregelen.
Bepalingen
-

Er wordt gezwommen op korte baan (25m. badlengte) met handmatige tijdwaarneming.
Het KNZB-reglement is van toepassing, in alle gevallen waar het KNZB-reglement en/of deze
bepalingen niet voorziet, ligt de eindverantwoording bij de organiserende vereniging.
De organisatie behoudt zich het recht voor om de inschrijvingen te limiteren wanneer de
tijdsduur van de wedstrijd overschreden wordt. In het belang van de breedtesport zal dit
alleen worden gedaan wanneer het aantal inschrijvingen overweldigend is.

Inschrijvingen
-

-

De inschrijving dient uiterlijk vrijdag 20 mei 2022 - 20.00 u. per e-mail binnen te zijn.
De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep (jaargang) worden
ingeschreven.
Gelijktijdig bij de inschrijving dient de inschrijvende vereniging officials aan te leveren. Bij 1
t/m 5 deelnemers minimaal één official, bij 6 t/m 10 minimaal twee officials en bij meer dan
10 deelnemers minimaal drie officials.
De inschrijving dient te worden toegestuurd als LxF bestandformaat, inclusief een
verzamellijst in PDF en onder vermelding van de naam van de vereniging (2022-0528=”Naam vereniging”-Kanaalstreek serie)
De inschrijfbestanden kunnen worden gemaild naar: wedstrijden@zwemverenigingnova.nl.
Inschrijvende verenigingen ontvangen een ontvangstbevestiging, alleen met deze bevestiging
is de inschrijving definitief ontvangen en verwerkt.
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Afmelden
-

Het startgeld is verschuldigd voor alle bij de inschrijving doorgegeven afstanden.
Afmeldingen dienen schriftelijk tenminste 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in het bezit
van de organisatie te zijn. Deze afmeldingen zullen als AFGEM in de uitslagen worden
vermeld.
Tot 24 uur voor het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd bestaat de
mogelijkheid dat een vereniging zwemmers afmeldt bij de organisatie. De betreffende
zwemmers worden door het jurysecretariaat met de aanduiding 'AFGEM.' verwerkt.
Afmeldingen die later worden doorgegeven zullen worden beboet. Deze afmeldingen zullen
als NG in de uitslagen worden vermeld.

Startgeld
-

Deelnemende verenigingen ontvangen na de sluitingsdatum een factuur van de organisatie.
Het startgeld dient voor aanvang van de wedstrijd te zijn voldaan.

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdsecretariaat
Zwemvereniging NOVA
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