
                 

BATAVIA SWIM LIMIETWEDSTRIJD 
zondag 11 oktober 2020

Zwembad De Koploper, Badweg 21, 8223 PA Lelystad

Inzwemmen  13.15 uur
Juryvergadering  13.15 uur
Wedstrijd  13.45 uur

Kosten per start:
50 meter  € 2,50
100 meter  € 3,00
200 meter  € 4,00
400 meter  € 5,50

Betaling geschiedt uitsluitend vooraf door 
het totaalbedrag over te maken 
op de rekening van Batavia Swim
NL66 INGB 0007 8531 16
onder vermelding van uw 
verenigingsnaam.

Inschrijven en afmelden:
Inschrijfadres: inschrijven@bataviaswim.nl
Contactpersoon: Jan Jager

Inschrijving:   moet binnen zijn uiterlijk op donderdag 1 oktober 2020 voor 20.00 uur
Afmelden:  kan tot tot dinsdag 6 oktober 20.00 uur, daarna is het startgeld verschuldigd!
Officials:  bij de opgaaf van zwemmers tegelijkertijd officials opgeven; 
 per 5 zwemmers 1 official met een maximum van 3 officials

Inschrijving geschiedt met een lxf en pdf bestand op naam.
Bestandsnaam is  2020-10-11=naam vereniging_bataviaswim_inschr

• Indien er niet voldoende officials worden aangemeld, dan behoud de organisatie zich het recht    
 voor om zwemmers niet te plaatsen.
• De serie indeling vindt plaats op basis van de snelst ingeschreven tijden.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om zwemmers te weigeren en/of bepalingen van de    
 wedstrijd aan te passen als de omstandigheden daarom vragen.
• Verenigingen zullen uiterlijk woensdagavond 7 oktober 2020 op de hoogte worden gesteld in   
 dien zwemmers niet geplaatst kunnen worden.
• De 1 starts-regel is van toepassing 
• Uitslagen worden per e-mail aan de verenigingen toegestuurd.

De corona maatregelen zullen worden toegepast. Dat betekend in het kort dat er zitplaatsen aan het bad zullen 
worden toegezwezen, en dat er altijd 1,5m afstand gehouden dient te worden van personen ouder dan 18 jaar. 
Na inschrijving ontvangt u het volledige wedstrijdprotocol.

Het KNZB reglement is van toepassing. In alle gevallen waar het KNZB en/of deze bepalingen niet voorzien, ligt 
de eindverantwoordelijkheid bij de organisatie.
Batavia Swim behoudt zich het recht voor eigen zwemmers voorrang te geven bij inschrijving als de wedstrijd-
duur te lang wordt. 

Wij wensen u een sportieve strijd toe.

De organisatie


