KRIMPENSE ZWEMVERENIGING "De Lansingh"
Opgericht 13 maart 1959
T.C. secretariaat:

Aangesloten bij de KNZB

De heer L. J. Boon, Zilverschoon 12 te 2923 GP Krimpen ad
IJssel; Tel: 0180-662402; E-mail: wedstrijd@lansingh.nl

Krimpen aan den IJssel, 30-09-2017
L.S.,
Bij deze heb ik, namens de Krimpense Zwemvereniging “De Lansingh” het genoegen uw
vereniging uit te nodigen voor de 27e Internationale zwemontmoeting om de

Datum .................... : zaterdag 24 februari 2018
Zwembad ............... : “De Lansingh” aan de Van Ostadelaan 4 te Krimpen ad IJssel.
Inzwemmen ............ : 13:30 uur
Aanvang ................. : 14:00 uur
Einde ...................... : ongeveer 19:00 uur
Kosten .................... : € 6,00 per deelnemer
Evenals in de voorgaande jaren zullen maximaal 8 ploegen aan deze wedstrijd deelnemen.
Per programmanummer mogen 3 zwemmers worden ingeschreven; een zwemmer mag
maximaal 5 persoonlijke nummers zwemmen. Alle deelnemende verenigingen ontvangen na
afloop van de wedstrijd een beker. Voor de nummers 1, 2 en 3 zijn er medailles op de
persoonlijke nummers. (Evenals voor de estafettes trouwens)
De puntentelling bij deze wedstrijd is een secondentelling, waarbij de twee snelste
deelnemers van de verenigingen per programma meetellen. Bij de estafette telt 1 ploeg mee
voor de puntentelling. Bij 1 of geen deelnemer(s) in een bepaalde leeftijdsgroep wordt een
vervangende tijd meegeteld.
Gezien het feit dat er altijd veel interesse is, om aan deze wedstrijd deel te nemen en veel
verenigingen de datum van deze wedstrijd reeds in hun wedstrijdkalender hebben
opgenomen, verzoek ik u, om zo spoedig mogelijk doch in ieder geval voor 1 december
2017 aan onderstaand adres c.q. e-mailadres kenbaar te maken of uw vereniging wel of
niet aan deze wedstrijd deelneemt. Bij een positieve reactie ontvangt u ongeveer 3 weken
voor de wedstrijd het definitieve programma, de wijze waarop u moet inschrijven, het
wedstrijdreglement, een routebeschrijving en andere relevante gegevens.
Namens De Lansingh,
met vriendelijke groeten,
L.J.Boon
Zilverschoon 12
2923 GP Krimpen aan den IJssel
Nederland
Telefoon: 0180-662402 (Vanuit het buitenland: 00 31 180662402)

Email: wedstrijd@lansingh.nl

Het voorlopige programma:
Prog.

Afstand Slag
Leeftijd
4x50 wisselslag mix * dames/heren
1
50 vrije slag
2
meisjes minioren 4 el.
50
vrije slag
jongens minioren 4 el.
3
100 wisselslag Dames senioren 2 el.
4
100 wisselslag jongens jeugd 2 el.
5
4x50 wisselslag mix * m.jgd 2 el/j.jun 4 el
6
100 wisselslag meisjes junioren 1 el
7
100 wisselslag jongens minioren 6 el
8
Pauze en medailleuitreiking prog. 1 t/m 6
100 vrije slag
9
Dames
100
vrije slag
Heren
10
4x50 schoolslag mix * minioren 4 el
11
100 wisselslag meisjes jeugd 2 el
12
100 wisselslag jongens junioren 4 el
13
100 vrije slag
meisjes junioren 3 el
14
100 vrije slag
15
jongens junioren 2 el
4x50 vrije slag
mix * d.sen.2 el/j. jgd 2 el
16
Pauze en medailleuitreiking prog. 7 t/m 16
4x50 vrije slag
mix * dames/heren
17
100 wisselslag meisjes junioren 3 el
18
100 wisselslag jongens junioren 2 el
19
100 vrije slag
20
meisjes jeugd 2 el
100
vrije slag
jongens junioren 4 el
21
22
4x50 vrije slag mix * meisjes junioren 1 el /
jongens minioren 6 el
100 vrije slag
23
Dames senioren 2 el.
100 vrije slag
jongens jeugd 2 el.
24
Pauze en medailleuitreiking prog. 17 t/m 22
100 wisselslag Dames
25
100 wisselslag Heren
26
4x50 wisselslag mix * m.jun3 el / j.jun 2 el
27
100 wisselslag meisjes minioren 4 el.
28
100 wisselslag jongens minioren 4 el.
29
100 vrije slag
30
meisjes junioren 1 el
100 vrije slag
jongens minioren 6 el
31
32
8x50 vrije slag
mix *
m.jun 3-j.jun 2/
m.jgd 2-j.jun 4/
d.sen 2-j.jgd 2/
dame-heer

(2008 el)
(2008 el)
(2000 el)
(2000 el)
(2002 el)
(2006 el)
(2006 el)

(2008 el)
(2002 el)
(2002 el)
(2004 el)
(2004 el)
(2000 el)

(2004 el)
(2004 el)
(2002 el)
(2002 el)
(2006 el)
(2000 el)
(2000 el)

(2004 el)
(2008 el)
(2008 el)
(2006 el)
(2006 el)
(2004 el/
2002el/
2000 el/
d-h)

Medailleuitreiking programma 23 t/m 32 en verenigingsprijzen
* = de startvolgorde bij de mix estafettes is: meisje/jongen/meisje/jongen
resp. dame/heer/dame/heer.

