Federashon di Natashon di Korsow
Curacao Swimming Association

AAN DE VERENIGINGEN BULADO, PIRANHA, SHARKS, SITHOC, TYPHOON en
BARRACUDA.
Willemstad, 25 april 2010
Geacht Bestuur,
Wij hebben het genoegen U uit te nodigen voor deelname aan de Curaçaose SprintKampioenschappen, welke op 15 mei 2010 gehouden zullen worden in het zwembad van S.D.K.
Hierbij treft U aan de bijlage met wedstrijdinformatie en de ranglijst voor de desbetreffende
zwemslagen.
WEDSTRIJDFORMAAT
2 Sessies, leeftijdscategorieën, timed finales.
DEELNAME EN INSCHRIJVING
Inschrijving staat open voor alle leden van de aangesloten verenigingen, die dit seizoen (vanaf 1 juli
2009) een tijd hebben staan op een zwemslag. Hieruit volgt tevens dat de zwemmer in het bezit moet
zijn van een officiële tijd. Er kan niet met “No Time”(NT) gezwommen worden. Gelieve hiervoor
in uw TM4 de datum 07/01/09, 1 juli 2009 aan te klikken. De verenigingen dienen 7 dagen voor de
wedstrijddatum hun atleten in te schrijven. Uiterlijk 3 dagen voor de wedstrijddatum wordt de
definitieve lijst met deelnemers naar de verenigingen toegestuurd. De voor deelname
gekwalificeerde zwemmers zijn de eerste 24 zwemmers per leeftijdsgroep. Bij de inschrijving dient
rekening gehouden te worden met bepaling C11, 3A t/m F van het Algemeen Sportreglement. Er kan
niet “Buiten Mededinging” gezwommen worden.
Hieruit volgt dat uiterlijk 8 mei 2010 moeten de verenigingen aan de CZB czb03@yahoo.com en
dhr. Goeloe sgoeloe@yahoo.com doorgeven, welke zwemmers van de bijgesloten ranglijst zich
willen opgeven voor de wedstrijd. Dit geldt ook voor de estafettes. Uiterlijk 12 mei 2010 vernemen
de verenigingen welke zwemmers tot de 24 deelnemers per leeftijdscategorie zullen zijn. De
inschrijving geschiedt d.m.v. het programma Team Manager. Wijzigingen m.b.t de estafettes dienen
te worden ingeleverd 6 wedstrijdnummers voor aanvang. Hierna worden deze niet geaccepteerd.
ESTAFETTE.
Aan de estafettes kan deelgenomen worden door max. één ploeg per vereniging. Deelnemers aan de
estafettes hoeven zich niet gekwalificeerd te hebben voor de sprint-kampioenschappen. Men dient
echter wel bij de CZB ingeschreven te staan als lid van de desbetreffende vereniging en dit seizoen
aan wedstrijden deelgenomen te hebben.Voor de vrije slag wordt uitgegaan van de borstcrawltijd. Er
kan niet buiten de vermelde leeftijdsindeling gezwommen worden.
AFSCHRIJVINGEN
Scratchen kan tot 30 minuten voor de wedstrijd. Daarna worden ze beschouwd als No Show en net
als No Show beboet met Ang. 10,00 per wedstrijdnummer.
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OFFICIALS
Voor elke vereniging wordt per wedstrijdsessie een minimum van drie(3) officials aangeleverd met
daarbovenop een (1) official op elke 10 deelnemers per sessie. Voor het optuigen en opruimen van
de materialen wordt per vereniging die minder dan 15 leden heeft 1 persoon aangeleverd, en
vereniging met meer dan 15 leden wordt 2 personen aangeleverd. Bij de inschrijving van de
zwemmers van een club dient ook een lijst met deelnemende (kandidaat) officials per sessie
aangeleverd te worden met resp. hun voorkeur positie c.q. functie. En de namen van de personen die
gaan helpen met het optuigen en opruimen. Bij het ontbreken van een (1) official en de helpers wordt
de eerste keer een boete opgelegde van Ang. 25,00 deze wordt verhoogd met Ang. 5,00 bij elke
volgende keer. Voor het niet verschijnen van 2 of meer officials mag de vereniging niet deelnemen
aan de eerstvolgende wedstrijd. Deze sancties worden ten uitvoer gelegd op de dag van de wedstrijd.
DELEGATIELEIDER
Bij de inschrijving moet per club een delegatieleider bekend gemaakt worden. Alle contact /protest
tussen vereniging en de wedstrijdleiding dienen via de Voorzitterkamprechter te geschieden d.m.v.
de delegatieleider.
INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld bedraagt Ang.8.00 per deelnemer. De kosten per estafette bedragen Ang. 10,00 per
w.n. per ploeg. Een cheque/cash voor de verschuldigde inschrijfgelden voor het totale aantal
deelnemers of een kopie van een stortingsbewijs dient te worden ingeleverd voor aanvang van de
wedstrijden.
SCORING
9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 voor de eerste 8 plaatsen individueel, dubbel voor de estafettes.
PRIJZEN
Medailles voor de finalisten 1, 2 en 3 per wedstrijdnummer, die uitgesplitst worden in
leeftijdsgroepen.
Medailles voor de estafettes, alleen de 1e plaats.
Teamtrofeeën voor de resp. de le, 2e en 3e plaats per team.
Wij wensen U prettige Kampioenschappen toe.

Namens de wedstrijdcommissie,

S.Goeloe
Voorzitter Wedstrijdcommissie

Bijlage: Wedstrijdformaat

G. Hanst-Bentura
Secretaris Wedstrijdcommissie
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PROGRAMMA.
Sessie 1, zaterdag 15 mei 2010
Aanvang wedstrijden 11.00 a.m., inzwemmen 10.00 a.m.
1/ 2
3/ 4
5/ 6
7/ 8
9/10
11/12
13/14
15/16
17/18
19/20
21/22
23/24
25/26
27/28

50 m rugslag
,,
,,
,,
,,
50 m schoolslag
,,
,,
,,
,,
200 m wisselslag estafette
,,
,,
,,

8 en jonger
9/10
11/12
13/14
15 jaar en ouder
8 jaar en jonger
9/10
11/12
13/14
15 jaar en ouder
10 jaar en jonger
11/12
13/14
15 jaar en ouder

Sessie 2, zaterdag 15 mei 2010
Aanvang wedstrijden 6.00 p.m., inzwemmen 5.00 p.m.

29/30
31/32
33/34
35/36
37/38
39/40
41/42
43/44
45/46
47/48
49/50
51/52
53/54
55/56

50 m vlinderslag
,,
,,
,,
,,
50 m vrije slag
,,
,,
,,
,,
200 m vrije slag estafette
,,
,,
,,

8 en jonger
9/10
11/12
13/14
15 jaar en ouder
8 jaar en jonger
9/10
11/12
13/14
15 jaar en ouder
10 jaar en jonger
11/12
13/14
15 jaar en ouder

