
 

Ook dit jaar organiseert De Dolfijn de  Sportemotion Cup Amsterdam. 
 
Deze wedstrijd vindt plaats op zondag 7 november 2009 in het Amsterdamse Sloterparkbad. Via 
deze uitnodiging wil De Dolfijn alle junioren- en jeugdzwemmers van harte uitnodigen om mee te 
doen aan deze wedstrijd. 
 
Datum en plaats: 
Zondag 7 november 2010 
Inzwemmen: 12:30 uur / Aanvang juryvergadering 12:30 uur / Aanvang wedstrijd:  13:00 uur 
Sloterparkbad, Allendelaan 3, Amsterdam 
25-meterbad (8 banen) met elektronische tijdwaarneming en aparte in-/uitzwemgelegenheid 

 

Er wordt gezwommen in de leeftijdscategorieën: 

Jongens junioren 2: 97/98 
Jongens junioren 4: 95/96 
Jongens jeugd 2: 93/94 
Meisjes junioren 3: 97/98/99 
Meisjes jeugd 2: 95/96  

 

Programma: 

1. 100 m vlinderslag jongens   6.  100 m rugslag meisjes 

2. 100 m vrije slag meisjes   7.  100 m schoolslag jongens 

3. 100 m rugslag jongens   8.  100 m vlinderslag meisjes 

4. 100 m schoolslag meisjes    9.  100 m vrije slag jongens 

5. 4x100 m vrije slag estafette jongens    10. 4x100 wisselslag estafette meisjes 

Puntentelling klassement: 

Van elke leeftijdscategorie zal een klassement bijgehouden worden over drie afstanden. Elke 
zwemmer/ster doet naar keuze mee op drie van de vier individuele afstanden. 

  

De puntentelling is als volgt: 

 De nummer één van elke leeftijdscategorie in een programma krijgt 1 punt.  
De nummer twee 2 punten enz. 

 De zwemmer/ster met het laagste aantal punten over drie afstanden wint het klassement. 

 Bij een diskwalificatie krijgt de zwemmer evenveel punten als de laatste zwemmer/ster op 
die afstand. 

 
Prijzen zijn er voor de eerste drie zwemmers in elk klassement ter waarde van: 
1e prijs € 60, - 
2e prijs € 40, - 
3e prijs € 20, - 

De prijzen worden beschikbaar gesteld door Sportemotion. 



  

Estafettes: 
De snelste acht estafetteteams all-in worden toegelaten tot de estafettes in programma 5 en 10, de 
winnaars van deze rechtstreekse finale ontvangen een taart. 

  

Overige bepalingen: 

 Deelnemers dienen zich voor drie individuele afstanden naar keuze in te schrijven. 

 Per leeftijdscategorie zullen de 60 hoogst gerangschikte zwemmers in een fictief klassement 
geplaatst worden. 

 De Dolfijn houdt zich het recht voor om hun zwemmers te plaatsen. 

 Het inschrijfgeld bedraagt € 13,50 per deelnemer. Voor de estafettenummers is 
het inschrijfgeld vastgesteld op € 13,50 per team. 

 Het startgeld dient vooraf overgemaakt te worden naar bankrekeningnummer 595918 t.n.v. 
De Dolfijn wedstrijdzwemmen.  

 Na programma 5 is er een korte pauze waarin er een jurywisseling plaatsvindt. 

 De prijsuitreiking vindt direct na afloop van het programma in het zwembad plaats. Winnaars 
dienen de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen.  Bij afwezigheid vervalt aanspraak op de 
prijs. 

 De 1-starts-regel is van toepassing, er wordt met de Duitse startmethode gestart. 

 Tijden worden geregistreerd met behulp van elektronische tijdwaarneming. 

 Deelnemende verenigingen met tussen de 5 en 10 deelnemers dienen 1 official te leveren, 
verenigingen met meer dan 10 deelnemers dienen twee officials te leveren. De officials 
moeten tegelijk met de inschrijving worden aangemeld bij het inschrijfadres. Zij ontvangen 
geen bevestiging van de organisatie. 

 Indien er geen of onvoldoende officials worden aangemeld, dan behoudt de organisatie zich 
het recht voor om zwemmers niet te plaatsen. 

 Per 10 deelnemers zal er één programma verstrekt worden. 

 De indeling is op basis van de snelst ingeschreven tijden. 

 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. 

 Verenigingen zullen tijdig op de hoogte worden gesteld indien één van hun deelnemers niet 
is geplaatst. (Het streven is woensdag 27 oktober.) 

 Donderdag 4 november 20:00 uur worden alle reservezwemmers door de organisatie 
automatisch afgemeld. 

 De entree voor het publiek is € 4, - bij de entree van het bad, dit is inclusief een programma. 

 De verenigingen dragen zelf zorg voor het doorsturen van de uitslagen naar de Kring aan de 
hand van de bestanden die na de wedstrijd worden toegestuurd. 

  Het KNZB reglement is van toepassing, in alle gevallen waar het KNZB en/of 
dit wedstrijdreglement niet voorziet, ligt de eindverantwoording bij de organisatie. 
Inschrijvingen uiterlijk maandag 25 oktober 2010 20:00 uur naar Jan Klijnstra  

 Tijden gezwommen na 01.09.2009 kunnen worden gebruikt voor de inschrijving. 

 LXF en PDF-bestand vanuit Splash via e-mail (janklijnstra@gmail.com) 

 Startkaarten insturen is, in alle gevallen, niet nodig. 
  
Afmeldingen kunnen tot dinsdag 2 november om 20:00 uur worden meegenomen in het 
programmablad. Ziek- en afmeldingen zijn mogelijk tot zondag 7 november om 12:00 uur en zullen 
als afgemeld op het PV worden vermeld, startgeld is hierbij wel verschuldigd. 
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