vzw Z.C.N. (ZwemClub Neerpelt)
Ondernemingsnummer: 0886552779
Clubnummer Sporta : LI394
www.zcn-neerpelt.be

Beste zwemmers,
Het clubkampioenschap zal plaatsvinden enkel en alleen op

ZATERDAG 23 MAART 2019
tijdens de trainingsuren (11.00 tot +13.00 uur).
ALLE deelnemende zwemmers moeten dan ook aanwezig zijn vanaf 10.50 uur.
De zwemmers die willen deelnemen,
vragen wij om onderstaand strookje binnen te brengen vóór 14 maart 2019
Je mag dit inschrijvingsformulier ook terugmailen naar wedstrijden@zcn-neerpelt.be.
Uw inschrijving, via mail, is pas definitief na bevestiging vanuit het secretariaat van Z.C.N.
De uitslag van de wedstrijd kan men enkele dagen nadien bekijken op onze website www.zcn-neerpelt.be.
De clubkampioenen worden gevierd tijdens het clubfeest 2020
De wedstrijd is als volgt ingedeeld.
*
25 meter schoolslag, 25 meter crawl
Beginner (2011 en later)

50 meter rugslag, 50 meter schoolslag, 50 meter crawl

*

Eendje (2010 en 2009)
*(1)

100 m vlinderslag, 100 m rugslag, 100 m schoolslag, 100 m crawl
Benjamin (2008, 2007), miniem (2006, 2005),
kadet (2004, 2003), junior (2002, 2001),
dames en heren (2000 en vroeger)

*(1)

50 m vlinderslag, 50 m rugslag, 50 m schoolslag, 50 m crawl
Prominenten (18-plussers) en +18 jarigen

Tijdens het clubkampioenschap
gaan we streng zijn met tijd
opnemen, start en aankomst,
keerpunten.
Bij de beginners en eendjes
zullen de opmerkingen achter de
tijd genoteerd worden, maar er
komt geen uitsluiting.
Vanaf de benjamins komt ook de
opmerking achter de tijd te staan,
maar ze zullen ook uitgesloten
worden.

(1) Men MAG één van deze zwemstijlen laten vallen.
In de plaats hiervan moet men dan 100 meter wisselslag zwemmen (keuze maken op inschrijvingsformulier).
Bij eventueel ex aequo van aantal gewonnen wedstrijden, is de beste tijd van de wisselslag doorslaggevend.
De trainers en het bestuur.
GEEN INSCHRIJVING = GEEN TRAINING = GEEN DEELNAME VOOR CLUBKAMPIOENSCHAP



INSCHRIJVINGSFORMULIER

Ik, _

_

_, __________________________ (geboortedatum)

wens deel te nemen aan het CLUBKAMPIOENSCHAP OP ZATERDAG 23 MAART 2019 OM 11.00 UUR.

Uw 4 keuzes aanduiden (enkel voor benjamin, minien, kadet, junior, dames, heren en prominenten)
m

100 meter vlinderslag

m 100 meter vrije slag

m 100 meter schoolslag

m

100 meter rugslag

m 100 meter wisselslag

m 50 meter vlinderslag (prominenten)

m

50 meter vrije slag (prominenten)

m 50 meter schoolslag (prominenten)

m 50 meter rugslag (prominenten)

Indien men zich heeft INGESCHREVEN EN NIET KAN DEELNEMEN
= 1,00 euro forfait per ingeschreven reeks of een doktersbriefje.
Beginners: 2011 en later, Eendjes: 2010 en 2009 Benjamins: 2008 en 2007 , Miniemen: 2006 en 2005
Kadetten: 2004 en 2003 Juniors: 2002 en 2001, Dames en Heren, prominenten: 2000 en vroeger

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verdwenen kleding of waardevolle zaken tijdens deze wedstrijd.

