26e Masterstour door Brabant, 6e wedstrijd.
Datum:
Organisatie:
Zwembad:

zondag 19 december 2021
PSV Masters
Zwemstadion De Tongelreep (25m bad, 10 banen, Electronische tijd)
Antoon Coolenlaan 1
5644 RX Eindhoven
040-2381112
www.detongelreep.nl

Juryvergadering 13:30 uur
( KNZB-ruimte )
Inzwemmen:
13:40-14:10 uur
Wedstrijd:
14:15 uur
Secretariaat:

Harold Matla
06-24531775
info@psvmasters.nl
www.psvmasters.nl

Startgeld uiterlijk donderdag 16 december overmaken op:
Rekening:
NL92 RABO 0146 1270 56 t.n.v. PSV zwemmen en waterpolo inz. Masters
o.v.v. ZC-2021-6 Eindhoven & Clubnaam
Programma:
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4x100m vrije slag D/H
Pauze 5 min.
200m vrije slag D/H
200m vlinderslag D/H
50m rugslag D/H
50m schoolslag D/H
100m vlinderslag D/H
100m vrije slag D/H
200m wisselslag D/H
Pauze 15 min.
200m schoolslag D/H
200m rugslag D/H
50m vlinderslag D/H
50m vrije slag D/H
100m rugslag D/H
100m schoolslag D/H
100m wisselslag D/H
Pauze 5 min.
4x50 m vrije slag D/H
Pauze 5 min.
800m vrije slag D/H

(max. 4 series)

Maximaal 4 persoonlijke nummers
Na afloop Mastersbuffet à 15,00 inclusief drankje
Inschrijving sluit:
Afmelden uiterlijk:

zondag 5 december 2021
woensdag 15 december 2021 20:00 uur

De actuele corona maatregelen zullen van kracht zijn voor zowel de wedstrijd als het buffet.

Zesentwintigste Masterstour door Brabant e.o.
Namens de organiserende verenigingen wordt u uitgenodigd voor de wedstrijden in de
ZUIDELIJKE CIRKEL 2021.
Doel.
Het hoofddoel van deze wedstrijden is om het masterszwemmen in Noord Brabant en in het algemeen te bevorderen.
Algemene bepalingen.
1. Er wordt gezwommen volgens de bepalingen van de KNZB/FINA.
2. De organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.
3. Door inschrijving verklaart de deelnemer/deelneemster fit genoeg te zijn om aan deze wedstrijden deel te nemen.
4. Open inschrijving vanaf 20 jaar en ouder (20+).
5. De duur van elke wedstrijd is beperkt tot max. 3½ uur. Bij te grote deelname behoudt de organisatie zich het recht
voor om het aantal starts te beperken. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
6. Een deelnemer mag niet meer dan 4x persoonlijk starten in een wedstrijd.
7. Op de 400m/800m/1500m vrije slag kan met 2 deelnemers per baan gezwommen worden.
8. Indien er een maximaal aantal series is, zal er altijd op volgorde van inschrijving worden ingedeeld.
Inschrijving.
1. Inschrijving vindt plaats via lxf-inschrijfbestanden, waarbij per deelnemer wordt vermeld de te zwemmen afstand en
de te verwachten tijd. Er dient altijd een (verwachte) tijd te worden opgegeven.
2. Inschrijven bij het secretariaat van de betreffende organisatie.
3. Inschrijvingen dienen 2 weken voor de wedstrijddatum bij het secretariaat ontvangen te zijn.
4. Afmeldingen en wijzigingen worden geaccepteerd tot uiterlijk ’s woensdags 20:00 in de week voor de wedstrijd.
Daarna is inschrijfgeld verschuldigd.
5. Betaling van het inschrijfgeld vindt plaats via het daarvoor aangegeven rekeningnummer,
uiterlijk de donderdag voor de wedstrijd.
Indien niet tijdig is betaald, dient ter plaatse gepast en contant te worden afgerekend.
6. Bij een vereniging met 4 of meer deelnemers graag officials opgeven.
Inschrijfgeld.
Per 25m
Per 50m
Per 100m
Per 200m
Per 300m
Per 400m
Per 800m
Per 1500m

1,75 euro
2,00 euro
2,50 euro
3,00 euro
3,50 euro
4,00 euro
5,00 euro
7,50 euro

Estafettes 4x25m
Estafettes 4x50m
Estafettes 25/50/75/100m
Estafettes 4x100m
Estafettes 4x200m
Per vereniging

2,50 euro
3,00 euro
3,50 euro
4,00 euro
5,00euro
2,00 euro

Programmablad: één per vereniging, vanaf 10 deelnemers twee
Uitslagen worden per e-mail verstrekt.
Informatie.
Verdere informatie over de organisaties, het programma en de klassementen is te vinden op:
www.psvmasters.nl/zuidelijkecirkel.shtml

Er wordt dit jaar niet voor klassementen gezwommen.
Ook zijn er geen fun-nummers.

