
WEDSTRIJDBEPALINGEN LIMIETWEDSTRIJD 7 NOVEMBER 2021   
De inschrijving staat open voor junioren en ouder  
De wedstrijd wordt gezwommen in 25m bad, met handmatige tijdwaarneming.   
Locatie: Recreatieoord De Warande, Wilhelminakanaal Zuid 66, Oosterhout  
Inschrijving   
Uw inschrijving aanleveren in LXF- en Pdf-bestand, als volgt:  
20211107=limietwedstrijd_Oosterhout_naam vereniging  
  
Uw inschrijving kunt u mailen naar:   
inschrijvingen-wzc@oz&pcdewarande.nl   
  
De inschrijving sluit op 28-10-2021, 23:59 uur   
Inschrijftijden dienen gezwommen te zijn in de periode van 01-01-2019 t/m 24-10-2021   
Er kan een maximum aantal zwemmers per vereniging worden ingeschreven, namelijk 40 
zwemmers per vereniging  
Ook geldt een maximum aantal individuele starts per zwemmer, namelijk 3 afstanden per 
zwemmer. Voor estafettes geldt max. 2 estafette teams per vereniging per programma.   
We hanteren een limiet van150 zwemmers. Voor alle inschrijvingen daarboven behoudt 
OZ&PC de Warande zich het recht om deze inschrijvingen af te wijzen. Dit zullen we 
tijdig communiceren.  
OZ&PC de Warande behoudt zich ook het recht om eigen zwemmers voorrang te geven.  
Officials  
Gelijktijdig bij de inschrijving dient u een opgave van de officials mee te sturen. (per 5 
deelnemers 1 official, met een minimum van 1)  
Afmelden   
Afmeldingen kunnen tot dinsdag 02-11-2021, 23.59 uur worden doorgegeven. Hierna is 
men verplicht het inschrijfgeld te voldoen.   
Afmeldingen door ziekte e.d. kunnen tot ½ uur voor de wedstrijd worden doorgegeven via 
bovenstaand emailadres. Latere afmeldingen worden in de uitslag opgenomen met NG.  
Kosten en betaling  
De kosten voor deelname worden verrekend per start.  

• 50 meter: € 3,-  
• 100 meter: € 3,50   
• 200 meter: € 4,-  
• 400 meter: € 6,-   
• 4x50 meter: € 6,-  

U ontvangt een factuur met betalingsgegevens bij het inschrijfbestand. U dient het 
verschuldigde startgeld te hebben voldaan voor 5 november a.s.   
Toegang en publiek  
De deelnemers verzamelen zich als ploeg op de parkeerplaats van de Warande, een 
vrijwilliger zal iedere ploeg informeren wanneer ze naar binnen mogen.  
Zwemmers komen in badkleding aan, omkleden in kleedkamers is zeer beperkt mogelijk.  
 Er is helaas onvoldoende ruimte voor publiek. Publiek is daarom niet toegestaan.  
Organisatie   
Per vereniging worden startlijsten beschikbaar gesteld voor de ploegleiders1 van 
elke vereniging.  
Startlijsten worden per e-mail gestuurd naar de verenigingen, er is geen programma 
verkoop  
Er zullen 2 voorstarts zijn. Tijdens de wedstrijd wordt gewerkt met een overheadstart.   
Uitslagen   
Indien mogelijk zullen de resultaten via livetiming beschikbaar zijn. Uiterlijk de dag na de 
wedstrijd zal de uitslag via e-mail naar de deelnemende verenigingen worden verzonden en 
zullen het voorblad en de uitslagen worden gepubliceerd op de web kalender van de KNZB.   
Een copy van het getekende voorblad zal binnen 2 dagen na de wedstrijd naar de 
verenigingen worden verzonden.   
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