Federashon di Natashon di Korsow
Curacao Swimming Association

AAN DE VERENIGINGEN BULADO, PIRANHA, SHARKS, SITHOC,
TYPHOON SWIMMERS en BARRACUDAS
Willemstad, 15 october 2011.
Geacht bestuur,
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de Open Wedstrijden 2011 van het seizoen 2011/2012.
Zie voor de plaats en de datum, de kalender en het wedstrijdprogramma.
PROGRAMMA
Voor wedstrijdinformatie, zie wedstrijdprogramma.
De individuele nummers worden als 10j. en jonger en 11j. en ouder gezwommen, maar de resultaten worden uitgesplitst
in de leeftijdsgroepen: 8j en jonger, 9/10, 11/12, 13/14 en 15j en ouder.
INSCHRIJVING
Inschrijving staat open voor alle leden van de aangesloten verenigingen. De inschrijving geschiedt d.m.v. het programma
Team Manager en dient door mevr. R. Balentina rosette.balentina@hotmail.com en C.Z.B. czb03@yahoo.com
uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de wedstrijden ontvangen te worden. Dit geldt voor zowel individuele
inschrijving als voor estafettes. Bij de inschrijving dienen ook de namen van de estafettezwemmers die reserve
zwemmers zijn, doorgegeven te worden. Bij de inschrijving van de wedstrijdnummers dient men zich te houden aan de
voorschriften van het Algemeen Sportreglement betreffende deelname, Art. C.ll, 3a t/m f. Voor de 1ste en 2de open
wedstrijden geldt de beste tijd voor een slag die gezwommen is na 1 januari 2011. In uw TM4 moet u aanklikken de
datum 01/01/11, 1 januari 2011.
Wijzigingen m.b.t. de inschrijving kunnen tot uiterlijk 3 x 24 uur voor de dag van de wedstrijd worden doorgegeven.
Gelieve hierbij geen nieuwe TM file te sturen. Indien u wijzigingen heeft, kunt u dit in een e-mail doorgeven naar
bovengenoemde e-mailadressen. Wijzigingen m.b.t de estafettes dienen te worden ingeleverd 6 wedstrijdnummers voor
aanvang van de estaffetes. Bij de inschrijving van de wedstrijdnummers dient men zich te houden aan de voorschriften
van het Algemeen Sportreglement betreffende deelname, Art. C.ll, 3a t/m f.
ESTAFETTE
Deelname aan de estafettes kan plaatsvinden door maximaal twee ploegen per vereniging per leeftijdsgroep. De
estafettenummers worden gezwommen in de leeftijdsgroepen: 8j en jonger, 9/10, 11/12, 13/14 en 15j en ouder. Er kan
niet buiten de vermelde leeftijdsindeling gezwommen worden.
NIEUWE LEDEN
Een volledig ingevulde en getekende “Aanvraag formulier voor startvergunningen CZB” moet worden ingeleverd bij
de CZB en mevr. R. Balentina via bovengenoemde e-mailadressen. Sancties zie ASR C15 lid 8 en 9.
AFSCHRIJVINGEN
Scratchen kan tot 30 minuten voor de wedstrijd. Afzeggingen daarna en “NO SHOWS” worden beboet met
fl. 5,00 per wedstrijdnummer.
INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld bedraagt fl. 8,00 per deelnemer. Estafette bedraagt fl. 12,00 per deelnemende ploeg. Een cheque voor
de verschuldigde inschrijfgelden voor de totale aantal deelnemers of een kopie van een stortingsbewijs dient te worden
ingeleverd vóór aanvang van de wedstrijden.
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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 voor verenigen met meer dan 15 leden dienen 2 personen
aangeleverd te worden. 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.

Met sportieve groeten,

R. Balentina
Voorzitter wedstrijdcommissie

cc. CZB, NAZB, FINA officials

Bijlage: Wedstrijdprogramma

G.Hanst-Bentura
Secretaris Wedstrijdcommissie
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Wedstrijdprogramma behorende bij de 1ste Open Wedstrijden 2011
Datum: 22 october 2011
Plaats: SDK
Sessie 1
Aanvang wedstrijden: 10:30
Inzwemmen: 10:00
Start: Overheadstart
Programma
W.n
1/ 2
3/ 4
5/ 6
7/ 8
9/10
11/12
13/14
15/16
17/18
19/20

Afstand/Slag
400 wisselslag
50 schoolslag
50 schoolslag
100 rugslag
100 rugslag
50 vlinderslag
50 vlinderslag
100 vrije slag
100 vrije slag
200 wisselslag est.

13 jaar en ouder
10 jaar en jonger
11 jaar en ouder
10 jaar
11 jaar en ouder
10 jaar en jonger
11 jaar en ouder
9 - 10 jaar
11 jaar en ouder
10 jaar en jonger
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Wedstrijdprogramma behorende bij de 1ste Open Wedstrijden 2011
Datum: 22 october 2011
Plaats: SDK
Sessie 2
Aanvang wedstrijden: 17:00
Inzwemmen: 16:30
Start: Overheadstart
Programma
W.n.
21/22
23/24
25/26
27/28
29/30
31/32
33/34
35/36
37/38
39/40

Afstand/Slag
200 rugslag
400 vrije slag
50 vrije slag
50 vrije slag
200 schoolslag
100 vlinderslag
100 vlinderslag
200 m wisselslag est.
200 m wisselslag est.
200 m wisselslag est.

13 jaar en ouder
11 jaar en ouder
10 jaar en jonger
11 jaar en ouder
13 jaar en ouder
10 jaar
11 jaar en ouder
11 – 12 jaar
13 – 14 jaar
15 jaar en ouder
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Wedstrijdprogramma behorende bij de 2de Open Wedstrijden 2011
Datum: 12 november 2011
Plaats: SDK
Sessie 1 Jeugd
Aanvang wedstrijden: 10:30
Inzwemmen: 10:00
Start: Overheadstart

Programma
W.n.
1/ 2
3/ 4
5/ 6
7/ 8
9/10
11/12

Afstand/Slag
50 schoolslag
200 vlinderslag
50 vlinderslag
200 wisselslag
200 wisselslag
200 vrije slag est.

10 jaar en jonger
13 jaar en ouder
10 jaar en jonger
11 jaar en ouder
10 jaar
10 jaar en jonger
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Wedstrijdprogramma behorende bij de 2de Open Wedstrijden 2011
Datum: 12 november 2011
Plaats: SDK
Sessie 2
Aanvang wedstrijden: 17:00
Inzwemmen: 16:30
Start: Overheadstart
Programma
W.n.
13/ 14
15/ 16
17/ 18
19/ 20
21/ 22
23/ 24
25/ 26
27/ 28
29/ 30
31/ 32

Afstand/Slag
50 rugslag
50 rugslag
200 vrije slag
200 vrije slag
100 schoolslag
100 schoolslag
50 vrije slag
200 vrije slag est.
200 vrije slag est.
200 vrije slag est.

10 jaar en jonger
11 jaar en ouder
10 jaar
11 jaar en ouder
10 jaar
11 jaar en ouder
10 jaar en jonger
11 - 12 jaar
13 - 14 jaar
15 jaar en ouder

