
 
 
 
 

SPEEDO CHALLENGE 2022 
 

 

WEDSTRIJDZWEMMEN

De Dolfijn organiseert op 20 maart 2022 voor junioren, jeugd en senioren:  SPEEDO CHALLENGE. 

 

De SPEEDO CHALLENGE is een wedstrijd voor iedereen: de winnaar van elke serie ontvangt een 

attentie. Voor de snelste zwemmer op FINA punten per leeftijdscategorie (totaal 14 categorieën) is 

er een prijs,  beschikbaar gesteld door Speedo Nederland.  

 

Datum en plaats: 

Zondag 20 maart 2022 
Sloterparkbad 
President Allendelaan 3 
1064 GW  AMSTERDAM 
 
50-meterbad (8 banen) met elektronische tijdwaarneming. 
 
 
Aanvang juryvergadering:  10:15 uur 
Inzwemmen:   10:15 – 10:45 uur 
Aanvang wedstrijd:  11:00 uur 
Einde wedstrijd:  16:45 uur 
 
Er wordt gezwommen in de leeftijdscategorieën: 

 

Jongens Meisjes 

Junioren 1-4 Junioren 1-4 

Jeugd 1-2 Jeugd 1-2 

Senioren Senioren 

 

 

 

 



 
 
 
 

SPEEDO CHALLENGE 2022 
 

 

WEDSTRIJDZWEMMEN

 

 

 
1 100m vrije slag Heren  

2 200m vrije slag Dames  

3 200m vlinderslag Heren  

4 400m wisselslag Dames Max. 3 series 

5 100m schoolslag Heren  

6 100m vlinderslag Dames  

7 200m rugslag Heren  

8 200m schoolslag Dames  

9 400m vrije slag Heren Max. 3 series 

10 100m rugslag Dames  

11 200m wisselslag Heren  

12 50m vrije slag Dames  

Pauze 15 minuten / gelegenheid tot inzwemmen 
13 50m vrije slag Heren  

14 200m wisselslag Dames  

15 100m rugslag Heren  

16 400m vrije slag Dames Max. 3 series 

17 200m schoolslag Heren  

18 200m rugslag Dames  

19 100m vlinderslag Heren  

20 100m schoolslag Dames  

21 400m wisselslag Heren Max. 3 series 

22 200m vlinderslag Dames  

23 200m vrije slag Heren  

24 100m vrije slag Dames  

 

Startgeld:  

  50 meter nummers:  € 3,50 

100 meter nummers:   € 4,00 
200 meter nummers:  € 5,00 
400 meter nummers:  € 6,00 
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Overige bepalingen: 
 
Algemeen: 

• Het KNZB reglement is van toepassing, in alle gevallen waar het KNZB en/of dit 
wedstrijdreglement niet voorziet, ligt de eindverantwoordelijkheid bij de organisatie.  

• De 1-start-regel is van toepassing; er wordt met overhead-start gestart.  
• Tijden worden geregistreerd met behulp van elektronische tijdwaarneming.  

• Er is geen gelegenheid tot in- en uitzwemmen tijdens de wedstrijd. In de pauze van 15 min. 
kan ingezwommen worden.  

• De organisatie heeft het recht om deelnemers te weigeren en/of de bepalingen van de 
wedstrijd aan te passen als de omstandigheden daarom vragen.  

• Prijswinnaars dienen hun prijs persoonlijk op te halen.  

• Van iedere deelnemer, trainer, toeschouwer en ieder jurylid kunnen foto's of filmbeelden 
gemaakt worden, die vertoond kunnen worden via diverse websites of de sociale media. 
Iedereen die bij wedstrijden van De Dolfijn aanwezig is, verklaart zich automatisch hiermee 
akkoord. 
 

Inschrijven: 

• Er kan worden ingeschreven met tijden vanaf 1 juli 2020. 

• Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 9 maart 18:00 uur middels een lxf- en pdf-bestand 
naar inschrijving@wedstrijdzwemmen.dedolfijn.com. Let op, ons e-mailadres is gewijzigd! 
Bij de inschrijftijden dienen datum en plaats van de wedstrijd vermeld te worden. Er wordt 
ingeschreven met de snelste tijd, ongeacht 25m of 50m bad. Vermeld s.v.p. in de 
onderwerpregel van de e-mail de naam van de vereniging.  

• Er geldt een maximum van 4 ingeschreven afstanden per zwemmer.  

• Het aantal series is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De eindtijd van 16:45 uur mag 
niet overschreden worden.  

• De serie-indeling is op basis van de snelst ingeschreven tijden, er wordt geen rekening 
gehouden met 25m of 50 m bad tijden.  

• De Dolfijn behoudt zich het recht voor om eigen zwemmers met voorrang te plaatsen. 

• Uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 worden de voorlopige deelnemerslijsten op de website van 
De Dolfijn geplaatst en zullen de verenigingen per e-mail worden geïnformeerd.  

• Afmeldingen of wijzigingen kunnen tot dinsdag 15 maart 2022 18:00 uur kosteloos worden 
meegenomen in het programmablad. Hierna is afmelden mogelijk tot 20 maart 2022 bij 
aanvang van de juryvergadering (10:15 uur). De afmelding wordt als afgemeld op het PV 
vermeld. Hierbij is wel startgeld verschuldigd. Afmeldingen die na aanvang van de 
juryvergadering worden ontvangen worden als NG verwerkt. 

• De definitieve deelnemerslijst wordt uiterlijk donderdag 17 maart 2022 gepubliceerd. 

 
Officials: 

• Deelnemende verenigingen met tussen de 4 en 8 deelnemers dienen een official met 
tijdwaarnemingsbevoegdheid te leveren, verenigingen met meer dan 8 deelnemers dienen 
twee officials te leveren. De officials dienen tegelijk met de inschrijving te worden 

mailto:inschrijving@wedstrijdzwemmen.dedolfijn.com
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aangemeld bij quint@wedstrijdzwemmen.dedolfijn.com. Juryleden krijgen altijd een 
bevestiging van de organisatie of ze wel of niet opgesteld zijn. Ter controle verzoeken wij u 
ook om hierover de website van De Dolfijn goed in de gaten te houden. Het juryvoorblad zal 
enkele dagen voor de wedstrijd op de website gepubliceerd worden.  

• Indien er geen of onvoldoende officials worden aangemeld, behoudt de organisatie zich het 
recht voor om zwemmers niet te plaatsen.  

 
Programma’s, entree,  startgeld en uitslag 

• Het startgeld dient uiterlijk vrijdag 18 maart 2022 overgemaakt te worden naar IBAN  
NL47 INGB 0000 5959 18 t.n.v. De Dolfijn wedstrijdzwemmen o.v.v. "De Dolfijn WZ 
Speedo Challenge <naam vereniging>" 
Vermeld s.v.p. duidelijk de naam van uw vereniging. Contante betaling op de dag zelf is 
niet mogelijk. 

• Restitutie startgeld van tijdig afgemelde zwemmers volgt na de wedstrijd. 

• Per 10 deelnemers wordt er één programma verstrekt.  

• De entree voor het publiek is € 3,50, programma € 3,50. Graag contant en gepast betalen. 
Pinnen is niet mogelijk. 

• Het programma zal zaterdag 19 maart 2022 op de livetiming-pagina worden geplaatst en 
kan gratis worden gedownload.  

• Uitslagen worden per e-mail aan de verenigingen gezonden.  

• De Dolfijn plaatst de uitslag op de webkalender en stuurt de uitslag met getekend voorblad 
naar de KNZB. De verenigingen dragen zelf zorg voor het doorsturen van de uitslagen naar 
de Regio Official Commissie aan de hand van de bestanden die na de wedstrijd digitaal 
worden toegestuurd.  

 
 

 

https://www.zwemkroniek.com/upload/livetiming/dolfijn/speedochallenge2020

