
 

Uitnodiging 2e limietwedstrijd WZ&PC Purmerend 
Hierbij zenden wij jullie de uitnodiging van onze 2e limietwedstrijd, die gehouden zal worden 
op zondag 11 november 2018 in het Leeghwaterbad te Purmerend. 
 
Inzwemmen  : 14:30 uur 
Aanvang wedstrijd : 15:00 uur 
Juryvergadering : 14:15 uur 
Aantal banen  : 8 
Tijdwaarneming :  Elektronisch 

Wedstrijdbepalingen 
Tijdens de wedstrijd is het KNZB-reglement van toepassing. In alle gevallen waar het KNZB 
en/of dit wedstrijdreglement niet voorziet, ligt de eindverantwoording bij de organisatie. 
 
Er geldt een 1-starts-regeling 
 
WZ&PC Purmerend heeft het recht om de eigen zwemmers voorrang te geven.  
Van de 400m nummers wordt een beperkt aantal series gezwommen. 

Inschrijfbepalingen 
De inschrijving dient uiterlijk 2 november 2018 20:00 uur binnen te zijn bij 
wedstrijdsecretariaat@wzpc.nl 
 
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: 
2018-10-14=<verenigingsnaam>1elimietwedstrijd WZPC.lxf  
2018-10-14=<verenigingsnaam>1elimietwedstrijd WZPC.pdf 
 
U ontvangt een bevestiging van ontvangt. Na het bovengenoemde tijdstip worden 
inschrijvingen niet meer in behandeling genomen.  
 
Uiterlijk 5 november 2018 22:00 uur worden de voorlopige inschrijflijsten gepubliceerd op 
www.wzpc.nl. Verenigingen dienen deze zelf te controleren. 

Afmeldingen 
Afmeldingen en wijzigingen kunnen tot uiterlijk 7 november 2018 om 20.00 uur kosteloos worden 

doorgeven via wedstrijdsecretariaat@wzpc.nl 
 
Na 10 oktober 20:00 kunt u zich afmelden via wedstrijdsecretariaat@wzpc.nl. 
De zwemmer krijgt de toevoeging AFGEM en is wel startgeld verschuldigd. 
 
Na aanvang wedstrijd kan er schriftelijk worden afgemeld bij de jurysecretaris.  
De zwemmer krijgt de toevoeging NG en is startgeld en een KNZB-boete verschuldigd. 
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Zwemmers die tijdens de wedstrijd niet komen opdagen bij de start krijgen de toevoeging 
NGZA en er is startgeld en een KNZB-boete verschuldigd. 
 
Bij ziekmeldingen of blessures tijdens de wedstrijd heeft de scheidsrechter de bevoegdheid 
om te beslissen dat een zwemmer de toevoeging NG of AFGEM krijgt. 

Startgeld 
 
 
 
 

De vereniging krijgt via de mail een overzicht van het over te maken startgeld. Het bedrag 
dient voor 7november 2018overgemaakt te zijn naar NL78INGB000.22.521.20 t.n.v. WZ&PC 
Purmerend o.v.v. startgeld <naam vereniging> 
 
Restitutie van startgeld van tijdig afgemelde zwemmers volgt na de wedstrijd. 

Officials 
Bij elke inschrijving dienen één of meer officials opgegeven te worden. Zonder opgave van 
officials wordt de inschrijving niet verwerkt! Voor 1-5 zwemmers: 1 official, >10 zwemmers: 
2 officials.Zorg ervoor dat de inschrijving in sportlink bijgewerkt is. 
Voor officials zijn programma’s aanwezig. 

Programma’s 
Er worden geen programma’s verkocht. De 8 november 2018 zullen wij de startlijsten en het 
juryvoorblad naar de verenigingen sturen en publiceren op www.wzpc.nl 
 
Voor trainers en coaches is GÉÉN programma aanwezig! 

Uitslag 
De uitslag zal na afloop van de wedstrijd gemaild worden naar het wedstrijdsecretariaat van 
uw vereniging.  
WZ&PC Purmerend uploadt de uitslag en het voorblad naar de KNZB webkalender. 

Overige 
Van iedere deelnemer, trainer, toeschouwer en jurylid kunnen foto’s en/of filmbeelden 
gemaakt worden, welke vertoond kunnen worden via diverse website of sociale media van 
WZ&PC. Iedereen die bij wedstrijden van WZ&PC aanwezig is, verklaard zich automatisch 
hiermee akkoord. Indien u een geplaatste foto wil laten verwijderen, kunt u contact 
opnemen met website@wzpc.nl.  
 
De organisatie behoudt zich het recht om de bepalingen van de wedstrijd aan te passen. 
 
Met sportieve groet, 
WZ&PC Purmerend 

50 meter € 2,50 400 meter € 5,00 

100 meter € 3,00   

200 meter € 3,50   
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