
 
 

Limietwedstrijd Korte Baan 
Zondag 31 oktober 2021 

 
Programma en bepalingen  
 
 25m  KB       

1 200 vrije slag dames  21 100 wisselslag dames  
2 200 vrije slag heren  22 100 wisselslag heren  
3 200 wisselslag dames  23 100 wisselslag minioren 4-6 

4 200 wisselslag heren  24 50 vlinderslag minioren 1-3 

5 50 rugslag minioren 1-3 25 50 vlinderslag dames   
6 50 rugslag dames  26 50 vlinderslag heren  
7 50 rugslag heren  27 50 vrije slag minioren 1-3 

8 50 schoolslag minioren 1-3 28 50 vrije slag dames  
9 50 schoolslag dames  29 50 vrije slag heren  

10 50 schoolslag heren  30 100 rugslag dames  
11 100 vlinderslag dames  31 100 rugslag heren  
12 100 vlinderslag heren  32 100 rugslag minioren 4-6 

13 100 vlinderslag minioren 4-6 33 100 schoolslag dames  
14 100 vrije slag dames  34 100 schoolslag heren  
15 100 vrije slag heren  35 100 schoolslag minioren 4-6 

16 100 vrije slag minioren 4-6 36 200 vlinderslag dames  
17 200 rugslag dames  37 200 vlinderslag heren  
18 200 rugslag heren  38 400 vrije slag dames  
19 200 schoolslag dames  39 400 vrije slag heren  
20 200 schoolslag heren       

 
Voorlopig tijdschema 
 
     Inzwemmen: 12.45 – 13.15 uur 
     Aanvang wedstrijd: 13.30 uur  
     Einde wedstrijd: circa 17.00 uur    



Bepalingen  

• De wedstrijden worden gezwommen onder de KNZB-regels. Alleen door de 
FINA goedgekeurde badkleding is toegestaan. 

• De wedstrijd wordt gehouden in het 10-baans wedstrijdbad (25 m, handmatige 
tijdwaarneming) 

• Leeftijden Minioren, Junioren, Jeugd zijn van harte uitgenodigd voor deze 
wedstrijd. 

• De deelnemers verzamelen met hun complete ploeg bij de zij ingang (vijver) 
aan de Willem Elschotlaan vanaf 12.30 uur (dit kan nog wijzigen i.v.m. Corona 
protocol). Indien zij compleet zijn mag de coach bij de aangewezen vrijwilliger 
zich melden. Daarna worden zij begeleid naar kleedlokalen en tribune. 

 
Inschrijving 

• U kunt uw inschrijving uitsluitend verrichten via e-mail: 
wedstrijdsecretariaat@psvzwemmen.nl 

• inschrijving sluit 21 oktober 2021, 23:59 uur.  

• Inschrijftijden dienen gezwommen te zijn in de periode 1 januari 2019 t/m 17 
oktober 2021.  

• Inschrijvingen kunnen uitsluitend via e-mail ingestuurd worden. U dient het 
SPLASH/Lenex-bestand, alsmede de deelnemerslijst als pdf-bestand op te 
sturen. Uw inschrijving maakt u compleet met contactgegevens via Splash 
Team manager, waarvoor een aparte handleiding (inschrijving NK met TM) op 
de KNZB website beschikbaar is. Het aantal ploegleiderskaarten vermeldt u in 
de inschrijvingsmail.  

• Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het 
volgende voorbeeld: 2021-10-31=Zwemvereniging-inschr.lxf, 2021-10-
31=Zwemvereniging-inschr.pdf 

• Alle bestanden kunnen gemaild worden naar 
wedstrijdsecretariaat@psvzwemmen.nl. U dient als onderwerp in de mail te 
gebruiken: “Inschrijving Limietwedstrijd Oktober 2021 + de naam van uw 
vereniging”.  

• Wanneer u persoonlijk een email krijgt van de organisatie, is de inschrijving 
correct verlopen. Hebt u deze niet ontvangen reageer dan tijdig, zodra de 
inschrijving gesloten is worden er geen inschrijvingen toegevoegd, tenzij er 
aantoonbaar sprake is van een fout door ons 

• Wanneer de tijden waarmee ingeschreven wordt nog niet in de webkalender 
zijn geüpload of op swimrankings staan, dient u dit te melden in de mail en 
een uitslag (pdf) of link naar de uitslag bij te voegen.  

• De inschrijftijden dienen altijd de snelst gezwommen tijd uit de limietperiode te 
zijn. Ter controle dient bij alle inschrijftijden de datum en plaats van de 
wedstrijd vermeld te worden.  

• Bij inschrijving van een paralympische zwemmer dient in het lxf-
uitnodigingbestand de handicapcode meegestuurd te worden.  

  

mailto:wedstrijdsecretariaat@psvzwemmen.nl


• Voor het sluiten van de inschrijving ontvangen wij ook graag uw opgave van 
officials.  

o Per 5 deelnemers verwachten wij 1 official, bij 10 deelnemers 2 
officials, bij 15 deelnemers dus 3 officials.  

o De officials kunnen aangemeld direct bij het insturen van de 
inschrijving.  

o Indien u niet genoeg officials heeft opgegeven, kan uw inschrijving 
geweigerd worden.  

 

• Bij 200 en 400 m nummers kan het aantal series worden beperkt i.v.m. de 
wedstrijdduur  

• Het staat de organiserende vereniging vrij om zwemmers van PSV toe te laten 
tot de wedstrijd die op basis van hun inschrijftijd niet geplaatst zouden worden.  

• De kosten voor deelname worden verrekend per start. Deze bedragen voor 
een:  

o 50 meter: € 3,50 
o 100 meter: € 4,50 
o 200 meter: € 6,00 
o 400 meter: € 8,00 

• U ontvangt een factuur met betalingsgegevens bij de inschrijfbevestiging. U 
dient het verschuldigde startgeld te voldoen voor aanvang van de wedstrijd. 

• Eén programma per 10 zwemmers zal bij het jurysecretariaat voor u klaar 
liggen. 

• De wedstrijd is te volgen via SplashMe. 
 

• De complete uitslag en het getekende voorblad worden door PSV Zwemmen, 
de organiserende vereniging, naar alle deelnemende verenigingen gemaild.  

• Adres van Pieter van den Hoogenband zwemstadion: Antoon Coolenlaan 1, 
5644 RX Eindhoven, tel. 040-2381112.  

 

• Kostenloos afmelden is mogelijk tot 28 oktober 2021, 23:59 uur. Bij afmelding 
na 28 oktober is het startgeld verschuldigd.  

• Ziekmeldingen tot 30 oktober 2020, 13:00 uur, zullen in de uitslag worden 
opgenomen als AFGEM. Na dit tijdstip wordt dit NG. Startgeld is in beide 
gevallen wel verschuldigd.  

• De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren en/of 
de bepalingen van de wedstrijd aan te passen als de omstandigheden daarom 
vragen. 

 
Algemeen:  
Van iedere deelnemer, trainer, toeschouwer en jurylid kunnen foto’s of filmbeelden 
gemaakt worden, die vertoond kunnen worden via diverse websites, social media, en 
schermen in het zwembad. Bij bezwaren tegen gepubliceerd beeldmateriaal kan 
contact opgenomen worden met het wedstrijdsecretariaat. 
 
 
 
 

 


