Uitnodiging
Dongense Zwemkampioenschappen 2013
“Hoe meer deelnemers, hoe spannender en gezelliger het wordt”.
Er zal gezwommen worden in meerdere categorieën met aparte prijzen
1. Recreatieve zwemmers en waterpolo-ers
2. Wedstrijdzwemmers ZV de Vennen
3. Masters 25+ / Veteranen en oud leden

Dit betekent voor iedereen een eerlijke kans!!!

Middels deze brief nodigen wij alle leden en oud leden van onze vereniging en tevens alle inwoners
van de gemeente Dongen uit om deel te nemen aan deze 58e editie van de Dongense
Zwem kampioenschappen.

Dit kampioenschap zal gezwommen worden gehouden op:

Zaterdag 14 December a.s.
Inzwemmen om 16.45 uur en aanvang wedstrijden 17.15 uur.

Zoals gebruikelijk bij de Dongense Kampioenschappen worden alle tijden van ieder onderdeel bij
elkaar opgeteld, zodat er per leeftijdcategorie één 1e, 2e en 3e plaats voor meisjes / dames en
jongens / heren is. Je kan alleen kampioen worden als je aan alle onderdelen hebt deelgenomen.
Inschrijven is mogelijk door het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij de
toezichthouders tijdens de training, of te mailen naar ZC@ZVDEVENNEN.NL

Inschrijving uiterlijk op donderdag 5 december 24.00 uur
Wij wensen iedereen een sportief en succesvol kampioenschap toe.

Belangrijk voor alle nieuwe zwemmers.
Voor diegenen die de afgelopen weken al hebben kennisgemaakt met het wedstrijdzwemmen en of
waterpolo is dit een leuke gelegenheid om te laten zien wat je hebt bijgeleerd.
Voor jullie is er zelfs speciaal een aparte recreatieve / waterpolo-ers categorie met aparte prijzen,
zodat je niet tegen de snellere wedstrijdzwemmers hoeft te zwemmen.
De meeste trainers zijn er ook bij en zullen bijna allemaal zelf ook meedoen.
Lijkt je dit leuk, geef je dan op en ben niet bang want er doen alleen zwemmers van onze eigen
vereniging mee.
Je leert dan ook meteen oudere zwemmers en zwemsters van de club kennen en je kunt zien wat zij
na een paar jaartjes zwemmen al kunnen.

Programma Dongense Kampioenschappen 2013
De wedstrijd ziet er als volgt uit:
Melden om 16.30 uur bij de ingang van het bad, 16.45 uur inzwemmen en om 17.15 uur starten we
met de volgende programma’s:
Recreanten

25 meter schoolslag
25 meter rugslag
25 meter vrije slag
25 meter vlinderslag (alleen voor junioren en senioren)

Minioren (1-5)
polo / masters

50 meter schoolslag
50 meter rugslag
50 meter vrije slag
25 vlinderslag

Wedstrijdzwemmers
100 meter schoolslag
(vanaf junioren 1 meisjes) 100 meter rugslag
(vanaf minioren 6 jongens) 100 meter vrije slag
50 meter vlinderslag
Gezamenlijke afsluitende estafette voor alle leeftijden geldt niet voor klassement

Reglement Dongense Kamioenschappen 2013
Aan de Dongense Kampioenschappen kan worden deelgenomen door ieder lid van
zwemvereniging De Vennen en iedere inwoner van de Gemeente Dongen.
De aanvangstijd zijn: inzwemmen vanaf 16.45 uur en aanvang wedstrijd om 17.15 uur.
Zorg wel dat je op tijd aanwezig bent.
Bij diskwalificatie zullen er 2 strafseconden per 25 meter worden bijgeteld op de
volgende wijze:
25 meter nummer
2 strafseconden
50 meter nummers
4 strafseconden
100 meter nummers
8 strafseconden.
Voor iedere kampioen in iedere categorie is er een beker beschikbaar.
Voor de beste dame in de wedstrijdcategorie is dat de Hr. Opperman Wisseltrofee en
voor de beste heer in de wedstrijdcategorie is dat de Mw. Van Opstal Wisseltrofee

Schrijf je snel in via onderstaande strook voor 5 december a.s. (afgeven
toezichthouders of mailen naar zc@zvdevennen.nl)

Naam : ………………………………………………………………………………………………………
Voornaam : …………………………………………………………………………………Geslacht : M / V
Geboortedatum : ……………………………………………Lid van ZV De Vennen: Ja / Nee
Indien ja, in welke zwemgroep / waterpoloteam zit je:
…………………………………………………...
wil graag meedoen aan de Dongense Kampioenschappen op 14 december in de volgende categorie
(één aankruisen):
□ Recreatieve zwemmers en waterpolo-ers
□ Wedstrijdzwemmers
□ Masters Conditie, Veteranen (25+) en oud leden.

