
 

 

AMSTERDAM TALENT CUP 2011 
 

 

De Dolfijn wedstrijdzwemmen 

Erkend E.ON Talent Centrum 

'Jongeren op weg helpen naar een succesvolle toekomst, door middel van succes in de zwemsport' 

 

 

De Dolfijn organiseert op zondag 6 maart 2011 een langebaan limietwedstrijd: de Amsterdam Talent Cup. Als 

erkend E.ON Talent Centrum nodigen wij graag  alle junioren- en jeugdzwemmers alsmede de jongens 

minioren 6 en meisjes minioren 5 uit om mee te doen aan deze wedstrijd.  

Voor de alle leeftijdscategorieën zijn prijzen ingesteld. De drie zwemmers die het hoogste aantal Fina punten 

scoren, vallen in de prijzen. Daarnaast kunnen junioren een plaats verdienen in de finales die op zaterdag en 

zondag tijdens de Amsterdam Swim Cup worden gezwommen. Voor deze finales plaatsen zich de snelste acht 

junioren zwemmers op de 100 meter vlinderslag, rugslag, schoolslag en vrije slag. Meer informatie over deze 

finales vindt u in de overige bepalingen.  

 

Voor informatie en het lxf-bestand kunt u contact opnemen met Jan Klijnstra (janklijnstra@gmail.com) . 

 

Datum en plaats: 

Zondag 6 maart 2011 

Inzwemmen: 12:30 uur / Aanvang juryvergadering 12:15 uur 

Aanvang wedstrijd: 13:00 uur 

Sloterparkbad, President Allendelaan 3, 1064 GW AMSTERDAM 

50-meterbad (8 banen) met elektronische tijdwaarneming 

 

Er wordt gezwommen in de leeftijdscategorieën: 

Jongens minioren: 1999 

Meisjes minioren:  2000 

Jongens junioren, jeugd: 1998/1993 

Meisjes junioren, jeugd: 1999/1995 

 

Programma: 

  Programma 2011 
1. 100 meter schoolslag minioren   

2. 50 meter vlinderslag 

3. 200 meter wisselslag 

4. 100 meter rugslag  (finale junioren tijden ASC) 

5. 200 meter vrije slag 

6. 100 meter schoolslag (finale junioren tijden ASC) 

7. 100 meter vlinderslag minioren 

8. 400 meter vrije slag (1 serie dames, 1 serie heren) 

9.  50 meter rugslag 

10. 50 meter schoolslag 
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11. 200 meter vlinderslag 

12. 100 meter vrije slag (finale junioren tijden ASC) 

13. 200 meter schoolslag 

14. 100 meter rugslag minioren 

15. 200 meter rugslag 

16. 100 meter vlinderslag (finale junioren tijden ASC) 

17.  50 meter vrije slag 

18. 100 meter vrije slag minioren 

 

Startgeld:    

50 meter nummers  -  € 3,00 

100 meter nummers  -  € 3,50 

200 meter nummers  -  € 4,00 

400 meter nummers  -  € 5,00 

 

Overige bepalingen: 

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

 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 2 officials te leveren. De officials moeten tegelijk met de inschrijving worden 

aangemeld bij het inschrijfadres. De officials ontvangen geen bevestiging van de organisatie. De aan te 

melden officials dienen minimaal bevoegdheid 3 te hebben. 

 Indien er geen of onvoldoende officials worden aangemeld, behoudt de organisatie zich het recht voor om 

zwemmers niet te plaatsen. 

 Per 10 deelnemers wordt er één programma verstrekt. 

 De indeling is op basis van de snelst ingeschreven tijden. 

 Er mag ingeschreven worden met zowel 25 m als 50m tijden. Tijden moeten wel gezwommen zijn na 01-01-

2010. 

 Het aantal series is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De eindtijd mag niet overschreden worden. 

 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.  

 De entree voor het publiek is € 2,50, dit is inclusief programma. 

 Uitslagen worden per e-mail aan de verenigingen gezonden. 

 De Dolfijn plaatst de uitslag op de Webkalender en stuurt de uitslag met getekend voorblad naar de KNZB. 

 Uitslagen voor de diverse kringen kunt u na afloop afhalen bij de organisatie. 
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 Het KNZB reglement is van toepassing, in alle gevallen waar het KNZB en/of dit wedstrijdreglement niet 

voorziet, ligt de eindverantwoordelijkheid bij de organisatie. 

 Inschrijvingen uiterlijk zondag 20 februari 20:00 uur naar Jan Klijnstra. LXF en PDF-bestand vanuit Splash 

via e-mail (janklijnstra@gmail.com). In het PDF-bestand dienen datum en plaats van de inschrijftijd 

vermeld te worden. 

 Startkaarten insturen is, in alle gevallen, niet nodig. 

 Het startgeld dient uiterlijk dinsdag 1 maart  20.00 uur te zijn bijgeschreven op rekeningnummer 595918 ten 

name van ZWEMVERENIGING DE DOLFIJN. Vermeld duidelijk om welke vereniging het gaat. 

 De finales van de junioren worden gezwommen op 12 en 13 maart tijdens de avondsessie van de 

Amsterdam Swim Cup. Indien een zwemmer niet aan deze finale(s) wilt deelnemen, dient uiterlijk maandag 7 

maart per e-mail afgemeld te worden.  

 

Finale-indeling, afmeldingen en reserveregeling: 

 Zwemmers in de leeftijdsgroep junioren zwemmen telt de snelste tijd, op de 100 meternummers van de 

vrije slag, rugslag,schoolslag en vlinderslag. 

 De finales zullen gehouden worden tijdens de |Amsterdam Swim Cup finale op 12 en 13maart . 

 Alleen de nummers 1 t/m 8 van de uitslag van het desbetreffende programmanummer komen in 

aanmerking voor de finales. 

 Afmeldingen voor deze finales kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden binnen een half uur na bekendmaking 

van de uitslag van het desbetreffende programmanummer op een daarvoor bestemd formulier, bij de 

jurytafel in het wedstrijdbad. 

 Nadat alle afmeldingen van een nummer zijn verwerkt, wordt de finale-indeling bekendgemaakt.  

 Teneinde te voorkomen dat er finales plaatsvinden met lege banen zullen de deelnemers, die na de 

verwerkte afmeldingen als 9e en 10e geplaatst staan als reserve worden aangewezen voor de finale. 

Reserves hebben dezelfde verplichtingen als gekwalificeerden voor een finale. Deze verplichting vervalt 

één uur voor de betreffende finale wordt verzwommen, mits men op dat moment niet is opgeroepen voor 

de finale. 

 Indien er open plaatsen ontstaan tijdens de finale heeft de organiserende vereniging het recht een vervanger  

aan te stellen. 

. 

Afmeldingen kunnen tot dinsdag 1 maart om 20:00 uur worden meegenomen in het programmablad. 

Ziek- en afmeldingen zijn mogelijk tot zondag 6 maart om 12:15 uur en zullen als afgemeld op het PV 

worden vermeld, startgeld is hierbij wel verschuldigd. 
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