
                                                                     
 

Algemene bepalingen 
 

 De wedstrijd wordt volgens de regelementen van de KNZB gezwommen. 

 Er kunnen maximaal 750 zwemmers deelnemen aan het Zechstein Zwemtoernooi. 

 De organisatie wil de verenigingen erop wijzen dat hoe eerder de inschrijving binnen is, hoe 
groter de kans op deelname aan het toernooi is. De organisatie verwacht een grote toeloop. 

 Z&PC Bubble en zwembad Tropiqua zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of 
diefstal van uw eigendommen 

 Gebruik van alcohol en drugs is tijdens het Zechstein Zwemtoernooi niet toegestaan 
 

Organisatie en accommodatie 

 Het Zechstein Zwemtoernooi wordt door Zwem- en Poloclub Bubble georganiseerd in 
Zwembad Tropiqua te Veendam. Contactpersoon is de secretaris van het Zechstein 
Zwemtoernooi.  
Contactgegevens: Sisca Boonstra 

Telefoon: 0598 630248 
Email: secretariszwemtoernooi@zpcbubble.nl  

 Zwembad Tropiqua beschikt over een 6 baans wedstrijdbad. De watertemperatuur bedraagt 

circa 27 C. 
Adres: Jan Salwaweg 2 
  9641 LN Veendam 
  telefoon 0598 652300 

 
Datum 

 Zaterdag 15 oktober 2016 en zondag 16 oktober 2016. 

 Beide dagen start de wedstrijd om 08.30 uur. 

 Er is geen mogelijkheid tot inzwemmen. 
 

Leeftijdsindeling 

 De wedstrijd wordt georganiseerd voor meisjes Minioren 3 en ouder. En jongens Minioren 3 
en ouder. 

 Tot 18 jaar wordt er in jaargangen gezwommen op de individuele nummers. Oudere 
deelnemers kunnen starten op de dames- en herennummers. 

 Deelnemers kunnen alleen in hun eigen jaargang starten 
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Startgeld en overige kosten per deelnemer 

 Inschrijfgeld per deelnemer per dag: € 14,50 

 Ontbijtbuffet:     €   2,50 

 Lunchpakket:    €   1,75 

 Warme maaltijd op de zaterdag:  €   8,00 
 
 

Bepalingen omtrent de Inschrijvingen 
 

 Er wordt niet met een voorinschrijving gewerkt. 

 U dient uw inschrijving te verrichten per e-mail: 
 U het SPLASH/Lenex-gegevensbestand, alsmede de deelnemers PDF-bestand 

op naam in te sturen. 
De Duitse verenigingen dienen hun inschrijvingen in te sturen middels DSV-
bestand, alsmede het pdf-bestand met daarin vermeld namen 
zwemmers/zwemsters, geboortedatum, startnummers en de te zwemmen 
programmanummers. 

 NB. Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het 
volgende voorbeeld: 
jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-Zechstein-inschr.lxf 
jjjj-mm-dd=Zwemvereniging-Zechstein-inschr.pdf 

 Tegelijk met de inschrijving dient het formulier juryopgaaf en het excelbestand van het 
Zechstein Zwemtoernooi met hierin aantal zwemmers, overnachtingen en bestellingen 
van warme maaltijden, lunches en ontbijten te worden meegestuurd. 

 Alle bestanden kunnen gemaild worden naar secretariszwemtoernooi@zpcbubble.nl 
U dient als onderwerp in de mail te vermelden “inschrijving Zechstein Zwemtoernooi 
2016 + de naam van uw verenigingsnaam”. 

 Verenigingen dienen minimaal 2 juryleden met een geldig inschrijfbewijs op te geven 
per 10 deelnemers, boven de 20 deelnemers 3 juryleden en boven de 30 deelnemers 
4 juryleden, enz. 

 Iedere vereniging (maximaal 1 team per vereniging) kan met maximaal 3 deelnemers 
per jaargang per programmanummer inschrijven. Alleen bij de dames open en de 
heren open zijn dit maximaal 6. Bij de estafettes kan er één estafetteploeg per 
vereniging worden ingeschreven. 
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 Als organiserende vereniging is het Z&PC Bubble toegestaan om meer deelnemers 
van elke leeftijd in te schrijven. 

 De inschrijving sluit 26 september 2016 om 20:00 uur. Na inschrijving zijn geen 
wijzigingen op de inschrijving meer mogelijk 

 Betaling op grond van het aantal deelnemers van de geaccepteerde inschrijvingen op 
de sluitingsdatum 26 september 2016. Op grond van deze inschrijving ontvangt de 
zwem TC van de vereniging een nota. Bij afzegging volgt geen restitutie of teruggaaf. 
Betaling dient te geschieden op rekening NL42 INGB 066.57.91.453,  
BIC code INGNL 2A, t.n.v. penningmeester Z&PC Bubble onder vermelding van 
Zechstein 2016 + verenigingsnaam. 

 Op grond van uw inschrijving ontvangt de zwem TC binnen uiterlijk binnen 48 uur een 
bericht van acceptatie van de inschrijving en een nota. Bij geen ontvangst gaarne 
direct contact opnemen met de contactpersoon van het Zechstein Zwemtoernooi. 

 Bij het niet tijdig ontvangen van het inschrijfbedrag is de organisatie bevoegd over te 
gaan tot uitsluiting van de wedstrijd. 

 Er zal tijdens de inschrijving gewerkt worden op volgorde van binnenkomst van de 
inschrijvingen. Bij overschrijding van het maximale aantal van 750 deelnemers wordt er 
een wachtlijst opgesteld. 

 Afmeldingen dienen doorgegeven te worden om lege banen te voorkomen. Denk u bij 
afmeldingen ook aan de estafette teams. Niet volledige teams worden verwijderd. 

 
Aanvullende inschrijving 

 Indien bij sluiting van de inschrijvingsdatum blijkt dat er lege banen in series van 
programma’s ontstaan is het voor de al ingeschreven verenigingen mogelijk om 
deelnemers aanvullend in te schrijven. U ontvangt daarvoor in de week van de sluiting 
van de inschrijvingsdatum een uitnodiging met instructies van de organisatie. 

 De aanvulling geldt voor maximaal 2 zwemmers per deelnemende vereniging en 
geschiedt op volgorde van binnenkomst van inschrijving én betaling van de aanvulling. 

 De extra zwemmers kunnen niet worden toegevoegd of vervangen op de estafettes. 

 Bij aanvullingen blijven de voorwaarden voor het puntenklassement van het toernooi 
ongewijzigd. 
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Onvolledige of te late inschrijving 

 Onvolledige of onjuiste inschrijvingen, die niet voor de sluiting van de 
inschrijvingstermijn zijn gecorrigeerd, worden niet in behandeling genomen 

 Te late inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. 
Bekendmaking startlijst 

 Uiterlijk woensdag 12 oktober 2016 zal de definitieve startlijst gepubliceerd worden op 
de website van Z&PC Bubble: www.zpcbubble.nl en op de SplashMe app. 

 

Wedstijd specifieke bepalingen 
 

 Ziektemeldingen dienen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd per mail te 
worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat: 
secretariszwemtoernooi@zpcbubble.nl én daarnaast ook nog te worden verwerkt op 
een afmeldingsformulier. Deze afmeldingen komen dan als AFGEM in het programma. 
Na deze termijn kan een deelnemer worden afgemeld voor de wedstrijd tot aanvang 1e 
juryvergadering van de dag (zaterdag 7.45 uur en zondag 8.00 uur).  
Afmelding dient te geschieden bij het jurysecretariaat, in het clubgebouw van Z&PC 
Bubble achter zwembad Tropiqua, met een goed ingevuld afmeldingsformulier waarop 
aangegeven staat de naam van de vereniging, naam van de af te melden zwemmer(s) 
met programmanummers en series. Dit geeft dan geen boete van de KNZB. 
Een latere afmelding geeft een NG (niet gestart) in de uitslag en betekend een boete 
van de KNZB. 

 Een niet gestarte en niet afgemelde zwemmer krijgt een NG ZA in het procesverbaal 
van de wedstrijd en betekend ook een boete van de KNZB. 

 De juryvergaderingen vinden plaats in het clubgebouw van Z&PC Bubble, gelegen 
achter zwembad Tropiqua. 
Aanvang juryvergaderingen: 
Zaterdag: 7.45 uur, 10.15 uur, 12.30 uur ,14.45 uur en 19.30 uur (finale); 
Zondag: 8.00 uur, 10.15 uur, 12.30 uur en 14.45 uur. 
Graag u voorkeur voor opstelling van juryleden kenbaar maken op het formulier 
juryleden van de organisatie. 
Elke jurysessie duurt ca. 2.15 uur. 
Juryleden kunnen voor het Zechstein Zwemtoernooi op donderdag 13 oktober 2016 bij 
het jurysecretariaat informeren wanneer en hoe laat zij moeten jureren. Dit kan per 
email: juryzwemtoernooi@zpcbubble.nl. De indeling zal tevens vermeld worden op de 
de website van Z&PC Bubble: www.zpcbubble.nl  
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 Begeleiding 
Tot 10 zwemmers zijn maximaal 3 begeleiders toegestaan, vervolgens per 10 
zwemmers 1 begeleider (dus bij 20 zwemmers maximaal 3 + 1 begeleider). 

 Programmaboekjes worden verstrekt bij aanmelding van de vereniging bij aankomst 
bij de informatiestand van het Zechstein Zwemtoernooi (de ingang van het 
Indoorcentrum aan het Jan Salvaplein 1 te Veendam) 
Per 10 zwemmers wordt er 1 programmaboekje verstrekt, extra programmaboekjes 
zijn te verkrijgen à € 2,50. 

 Gedurende de wedstrijd wordt er gewerkt met een voorstart. Elke zwemmer dient zich 
op tijd te melden in de voorstartruimte. Zwemmers dienen daar te blijven tot 
gelegenheid wordt gegeven naar het startplatform te gaan. Het zich niet melden in de 
voorstartruimte kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

 Er wordt gestart met de “1-startregel” en er wordt gebruik gemaakt van handmatige 
tijdwaarneming (Dolphin). 

 Er wordt over elkaar heen gestart (overhead start). Na de finish dient men in eigen 
baan in het water te blijven op 1 meter afstand van de kant. Na de start van de 
volgende serie of op aanwijzing van de jury dient men het water zo snel mogelijk te 
verlaten. 

 Op de zaterdagavond zullen finales gezwommen worden voor de volgende 
onderdelen: 

 50 meter rugslag voor de categorie Meisjes Minioren 3 t/m 5 
 50 meter rugslag voor de categorie Jongens Minioren 3 t/m 5 
 100 meter wisselslag voor de categorie Meisjes Junioren 1 t/m 3 
 100 meter wisselslag voor de categorie Jongens Junioren 1 t/m 4 
 100 meter wisselslag voor de categorie Meisjes Jeugd 1 en 2 
 100 meter wisselslag voor de categorie Jongens Jeugd 1 en 2 
 100 meter wisselslag voor de categorie Dames senioren 1 en 2 
 50 meter vrije slag voor de categorie Heren 18 jaar en ouder 
 100 meter vlinderslag voor de categorie Dames 18 jaar en ouder. 

De startvolgorde geschiedt op basis van de uitslagen op deze onderdelen van de 
zaterdag. Alleen de 6 snelste zwemmers komen in aanmerking voor de finale. 
Zwemmers die niet willen deelnemen aan de finale dienen dit tijdig aan de organisatie 
kenbaar te maken; dit ter voorkoming van een KNZB-boete. Afmelden voor de finale 
kan tot 19.15 uur bij het jurysecretariaat. 
De finale telt niet mee voor de puntentelling van het Zechstein Zwemtoernooi. 
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 Wij verzoeken de ploegleiders erop toe te zien dat er geen etenswaren worden 
meegenomen in het zwembad en dat er na afloop van het toernooi geen afval wordt 
achtergelaten in het zwembad en de sporthallen.  

 De uitslagen van de wedstrijd krijgt u via de mail toegestuurd en zijn te zien op de 
website van Z&PC Bubble www.zpcbubble.nl en via de SplashMe app en de 
webkalender van de KNZB. 

 
 

Ceremonie en prijsuitreiking 

 De organisatie van het Zechstein Zwemtoernooi verzoekt de verenigingen een 
nationale vlag, clubvlag en/of mascotte mee te brengen voor de opmars op de 
zaterdagochtend. Elke vereniging mag 5 personen afvaardigen voor de opmars. 
Deelnemers aan de opmars verzamelen op zaterdag om 8:00 uur in de serre van het 
subtropisch zwembad en dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. 

 We starten zaterdag om 08.15 uur met de opmars en de opening van het Zechstein 
Zwemtoernooi. 

 Voor het Zechstein Zwemtoernooi geldt de volgende prijzenverdeling: 
 Per jaargang ontvangen de drie snelste zwemmers een medaille. Tevens 

ontvangen de nummers 1 t/m 6 een oorkonde.  
 Bij de Dames open en de Heren open ontvangen de drie snelste zwemmers een 

medaille. Tevens ontvangen de nummers 1 t/m 6 een oorkonde. 
 Bij de estafetteploegen ontvangen de drie snelste ploegen een medaille. Tevens 

ontvangen de nummers 1 t/m 6 een oorkonde. 
 Per programma worden aan de 1ste zwemmer van elke vereniging punten 

toegekend, maximale punten aantal voor de eerste zwemmer per programma is 
aantal deelnemende verenigingen aan het toernooi + 1. 

 De uitslagen van de finales tellen niet mee in de puntentelling van het Zechstein 
Zwemtoernooi. 

 De vereniging die op de zaterdag de meeste punten behaald ontvangt de 
“Lenetta Perdok” beker. 

 De vereniging die op de zondag de meeste punten behaald ontvangt de       
“Frits Barkhuis” beker. 
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 De vereniging die over beide dagen de meeste punten behaald ontvangt de 

toernooi wisselbeker met replica. De wisselbeker blijft gedurende een jaar in 

bezit van de desbetreffende vereniging 

 Alle prijswinnaars dienen zich tijdig, op aangeven van de speaker te melden 

bij het centrale podium in de grote sporthal (Sorghvliethal). 

 Zwemmers die zich na de oproep door de speaker niet tijdig persoonlijk 

melden bij het centrale podium en daardoor niet deelnemen aan 

huldigingsceremonie, kunnen achteraf, gedurende de wedstrijddag hun 

prijzen nog afhalen bij het podium. Daarna vervalt de aanspraak op een prijs 

of medaille. Medailles, bekers en oorkonden worden niet nagezonden. Mocht 

het door omstandigheden niet mogelijk zijn om oorkonden tijdens de 

wedstrijd uit te reiken, dan zullen deze wel worden nagezonden. 

 Prijzen finale: 
Voor de drie snelste zwemmers van de finalenummers zullen medailles en 
geldprijzen ter beschikking worden gesteld. 
Voor elke serie worden de volgende geldprijzen uitgereikt: 
1e prijs € 25,-- 
2e prijs € 15,-- 
3e prijs € 10,-- 
De prijsuitreikingen vinden direct na elk gezwommen nummer plaats op het podium 
in het zwembad. 
 

Overnachtingen 
 

 Deelnemende verenigingen kunnen overnachten in de sporthallen (Sorghvliet – en 
Parkstadhal) van het Indoorcentrum Veendam. 
Bij aankomst op vrijdag of zaterdag dienen jullie je te melden bij de informatiestand 
van het Zechstein Zwemtoernooi bij de ingang van het Indoorcentrum aan het Jan 
Salvaplein 1, 9641 LA Veendam. 
Ontvangst van de deelnemende ploegen is vrijdagavond 14 oktober 2016  vanaf 
19.30 uur en zaterdag 15 oktober 2016 vanaf 07.00 uur. 

 De indeling van de sporthallen gaat op aanwijzing van de organisatie. 
Woensdag 12 oktober 2016 wordt vanaf 20.00 uur de indeling van de sporthallen 
op de website van Z&PC Bubble www.zpcbubble.nl bekend gemaakt 
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 Voor iedere vereniging dient er ’s avonds een aanspreekpunt (18 jaar en ouder) in de 
sporthallen aanwezig te zijn. 

 Na 24:00 uur mag er geen muziek meer te horen zijn. 

 Deelnemers dienen vrijdagnacht en zaterdagnacht om uiterlijk 02:00 uur binnen te zijn. 
Bij verlaten van het sportcomplex is de toegang ’s avonds alleen weer mogelijk met 
een stempel van de organisatie. Vraag daarom altijd een stempel bij de 
informatiestand bij de ingang van het Indoorcentrum! 

 Glaswerk is niet toegestaan in zwembad en sporthallen, in verband met eventuele 
snijwonden. 

 Het is niet toegestaan op tape, crêpepapier o.i.d. op de vloeren van de sporthallen te 
plakken. Ook gebruik van glitters e.d. is niet toegestaan. 
Beschadigingen worden in rekening gebracht bij de desbetreffende vereniging. 

 
Veiligheid 

 Gedurende het Zechstein Zwemtoernooi is er EHBO aanwezig. 

 Glaswerk is niet toegestaan in zwembad en sporthallen, in verband met eventuele 
snijwonden. 

 Men dient zich ten aller tijde aan de aanwijzingen van de organisatie te houden 

 Bij misdragingen heeft de organisatie het recht personen uit het zwembad en/of 
sporthallen te verwijderen. 

 
Briefing 

 Op vrijdagavond 14 oktober 2016 om 21:00 uur en zaterdag 15 oktober om 08:00 
uur is er een briefing voor alle ploegleiders c.q. trainers van de deelnemende 
verenigingen. De briefing is in de kleedkamer rechts van het podium in de 
Sorghvliethal. 

 
Slotbepalingen 

 De organisatie van het Zechstein Zwemtoernooi behoudt zich het recht van wijziging 
voor, indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken 

 Daar waar de bepalingen van het Zechstein Zwemtoernooi niet voorziet beslist de 
organisatie. 

 Door in te schrijven verklaart een inschrijvende vereniging zich akkoord met alle 
bepalingen en voorwaarden betrekking hebbende op het Zechstein Zwemtoernooi. 
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