Wedstrijdsecretariaat DAW
e-mail:zwemsecretariaat@daw.nl
website: www.daw.nl

Alkmaar, 28 juli 2022

UITNODIGING LIMIETWEDSTRIJDEN

Hierbij heeft DAW het genoegen uw vereniging uit te nodigen voor onze limietwedstrijden in het
zwemseizoen 2022-2023 op:
Zondag 18 september 2022 Limietwedstrijd DAW – KB – 1, vanaf junioren 1
Zondag 9 oktober 2022 Limietwedstrijd DAW – KB – 2, vanaf junioren 1
Zondag 30 oktober 2022 LAC-wedstrijd DAW – KB – 1, vanaf minioren 3
Zondag 6 november 2022 Limietwedstrijd DAW – KB – 3, vanaf junioren 1
Zondag 15 januari 2023 Limietwedstrijd DAW – LB – 1, vanaf junioren 1
Zondag 5 februari 2023 Limietwedstrijd DAW – LB – 2, vanaf junioren 1
Zondag 12 februari 2023 Limietwedstrijd DAW – LB – 3, vanaf minioren 3
Zondag 19 februari 2023 LAC-wedstrijd – LB -2, vanaf minioren 3
Zondag 19 maart 2023 Limietwedstrijd DAW – LB 4, vanaf minioren 3
Zondag 26 maart 2023 Limietwedstrijd DAW – LB 5, vanaf junioren 1
De wedstrijden zullen gehouden worden in zwembad:
De Hoornse Vaart
Hertog Aalbrechtweg 4
1823 DL te Alkmaar.
Juryvergadering:
Inzwemmen:
Aanvang wedstrijd:
Aantal banen:
Tijdwaarneming:

13:15 uur in het clubhuis van DAW
13:30 uur
14:00 uur
8
handmatig

Wedstrijdbepalingen
Het KNZB-reglement is van toepassing. In alle gevallen waar het KNZB- en of dit wedstrijdreglement
niet voorziet, ligt de eindverantwoording bij de organisatie.
DAW houdt de corona-maatregelen goed in de gaten en kan wijzigingen op het laatste moment
doorvoeren. (Denk aan wel of geen publiek). Voor de wedstrijd tegelijk met opsturen van
programma zult u hier dan verdere informatie over ontvangen.
De 1-starts-regel is van toepassing.
Om de wedstrijdduur acceptabel te houden, kunnen wij het aantal series gaan beperken of
programma’s (met langere afstanden en weinig deelnemers) samenvoegen van dames en heren en
vanaf de 400m vrije slag met 2 zwemmers in 1 baan. Verder hebben voor inschrijving een
maximum gesteld van 3 individuele starts per deelnemer.
Hierbij heeft DAW het recht om de eigen zwemmers voorrang te geven. Uiterlijk woensdag voor de
wedstrijd wordt u via e-mail op de hoogte gebracht van de niet geplaatste deelnemers.

Inschrijfbepalingen
De inschrijving (met het lxf en pdf bestand op naam en uw inschrijving maakt u compleet met
contactgegevens (namenlijst) via Splash Team Manager, waarvoor een aparte handleiding op de
KNZB website beschikbaar is (vereniging@wedstrijdsport – wedstrijdsport – zwemmen&para
zwemmen – algemene informatie – deelnemen aan wedstrijden – contactpersoon, coaches of officials
toevoegen aan een inschrijving) dient uiterlijk 11 dagen voor de wedstrijd op woensdag 20:00 uur
binnen te zijn op zwemsecretariaat@daw.nl.
Men mag inschrijven met zowel 25m als 50m bad tijden.
Vermeld de naam van de vereniging in het onderwerp van de mail en in uw inschrijfbestand.
Voor de inschrijfbestanden graag de volgende naam-format gebruiken:
jaartal-maand-dag=<verenigingsnaam>naam wedstrijd - inschr.lxf
jaartal-maand-dag=<verenigingsnaam>naam wedstrijd – inschr.pdf
jaartal-maand-dag=<verenigingsnaam>namenlijst
U krijgt een bevestiging (met het te betalen startgeld) van ontvangst.
Na dit tijdstip worden inschrijvingen niet meer in behandeling genomen.
Afmeldingen
● Tot woensdag voor de wedstrijd - 20:00 uur per mail via zwemsecretariaat@daw.nl, geen
startgeld verschuldigd.
● Van woensdag voor de wedstrijd - 20:00 uur tot avond voor de wedstrijd 20:00 uur per mail
via zwemsecretariaat@daw.nl nu is er wel startgeld verschuldigd, en de zwemmer krijgt de
toevoeging AFGEM in de uitslag.
● Van avond voor de wedstrijd - 20:00 uur tot de juryvergadering schriftelijk bij het
jurysecretariaat: de zwemmer krijgt de toevoeging AFGEM in de uitslag, wel startgeld maar
geen boete verschuldigd.
● Van aanvang juryvergadering tot start wedstrijd schriftelijk bij het jurysecretariaat: de
zwemmer krijgt de toevoeging NG in de uitslag en er is startgeld en een KNZB boete
verschuldigd.
● Zwemmers die tijdens de wedstrijd niet komen opdagen krijgen de toevoeging NGZA in de
uitslag en er is startgeld en een KNZB boete verschuldigd.
● Bij ziekmeldingen of blessures tijdens de wedstrijd heeft de scheidsrechter de bevoegdheid te
beslissen dat een zwemmer de toevoeging NG of AFGEM krijgt.
Startgeld
De kosten voor deelname per start zijn:
50 meter nummer
€ 3,00
100 meter nummer
€ 3,50
200 meter nummer
€ 4,50
400 meter nummer
€ 6,50
800 meter nummer
€ 8,50
1500 meter nummer
€ 9,50
2000 meter nummer
€ 10,50
Estafette nummer
€ 6,00
De vereniging krijgt via de mail een overzicht van het over te maken startgeld. Het bedrag dient
uiterlijk de donderdag voor de wedstrijd overgemaakt te zijn naar:
Rekeningnummer: NL 33 RABO 0354 2272 62 t.n.v. DAW
Omschrijving: naam vereniging + datum wedstrijd
Houd bij het overmaken van het startgeld rekening met de tijd die de bank nodig heeft voor de
verwerking van de opdracht. Restitutie van startgeld van tijdig afgemelde zwemmers volgt na de
wedstrijd. Contante betaling is niet mogelijk.
Officials
Bij elke inschrijving dienen één of meer officials opgegeven te worden; zonder opgave van juryleden
wordt de inschrijving terzijde gelegd. Voor 1-5 zwemmers: 1 official, 6-10 zwemmers: 2 officials, 11-20
zwemmers: 3 officials et cetera. Officials dienen in het bezit te zijn van een klokbevoegdheid. Voor de
officials zijn startlijsten (programma’s) aanwezig.

Entree/programma’s:
Er worden er geen programma’s (startlijsten) verkocht. De donderdag voor de wedstrijd zullen wij
het programma (startlijsten) naar de verenigingen toezenden, zodat de vereniging het programma
(startlijst) door kunnen geven aan de zwemmers. Voor de coaches en ploegleiding is geen
programma aanwezig, jullie dienen er zelf voor te zorgen dat de coaching/ploegleiding het
programma (startlijst) in het bezit krijgen.
Uitslagen:
De digitale uitslag wordt inclusief een scan van het getekende voorblad gemaild naar het secretariaat
van uw vereniging. U dient zelf te zorgen dat het getekende voorblad (voor registratie officials) naar
uw regiofunctionaris gestuurd wordt, voor Regio Midwest doen wij dit. DAW verzorgt plaatsing van
de uitslag en het getekende voorblad in de KNZB webkalender.
Overige:
Van iedere deelnemer, coach/ploegleider en ieder jurylid kunnen foto's of filmbeelden gemaakt
worden, die vertoond kunnen worden via diverse websites, de sociale media of schermen in het
zwembad. Iedereen die bij wedstrijden van DAW aanwezig is, verklaart zich automatisch hiermee
akkoord.
De organisatie behoudt zich het recht voor om de bepalingen/programma van de wedstrijd aan te
passen als de omstandigheden daarom vragen.
Met vriendelijke groet,
Zwemcommissie DAW
Zwemsecretariaat DAW

