
 
 

 
 

 
Zwemcommissie MNC Dordrecht 
E-mail:   limiet.mnc@gmail.com 
website:  www.mncdordrecht.nl 

 

 
 

Betreft: Limietwedstrijd NJJK lange baan 
 

 

Geacht bestuur, zwemcommissie, 
 
Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de Limietwedstrijd NJJK die MNC Dordrecht dit 
seizoen organiseert. Een mooie gelegenheid voor uw zwemmers om zich te plaatsen voor 
het NJJK lange baan, wat van 16 t/m 19 juni wordt gehouden in hetzelfde bad in Dordrecht. 

 

Zaterdag 7 mei (Inzwemmen 12:30 uur; Aanvang 13:00 uur) 
 
Zwembad 
Sportboulevard Dordrecht, Fanny Blankers-Koenweg 10, 3318 AX Dordrecht 
50m-bad, electronische tijdwaarneming. 

 
Hierbij nodigen wij u van harte uit uw zwemmers aan deze w edstrijd deel te laten 
nemen. 

 
Met sportieve groet, 

 

 

Namens MNC Dordrecht, 
Gerard Bruijgoms 

 
 
Programma 

 

Programma Afstand Slag Inschrijfgeld 

01-02 200m Vrije slag € 5,00 

03-04 100m Schoolslag € 4,00 

05-06 200m Vlinderslag € 5,00 

07-08 200m Rugslag € 5,00 

09-10 50m Vrije slag € 3,00 

11-12 400m Wisselslag € 7,00 

13-14 50m Vlinderslag € 3,00 

15-16 200m Schoolslag € 5,00 

17-18 100m Rugslag € 4,00 

19-20 100m Vrije slag € 4,00 

21-22 100m Vlinderslag € 4,00 

23-24 50m Schoolslag € 3,00 

25-26 50m Rugslag € 3,00 

27-28 200m Wisselslag € 5,00 

29-30 400m Vrije slag € 7,00 
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Wedstrijdbepalingen 
 De inschrijving staat open voor junioren en ouder. 
 De wedstrijd is met name bedoeld als limietwedstrijd voor het NJJK. Bij overinschrijving zal 

worden gekeken naar de plaatsingsmogelijkheden voor het NJJK. Dit betekent o.a. dat 
junioren- en jeugdzwemmers voor gaan op senioren en dat jeugdzwemmers op de 50m-
nummers voorgaan op de junioren. 

 MNC Dordrecht kan besluiten bepaalde zwemmers (o.a. eigen leden) voorrang te geven 
bij inschrijving. 

 De maximale duur van de wedstrijd is 4 uur. Zwemmers die worden afgewezen, worden 
tot  op de reservelijst geplaatst. Reserves kunnen tot het verstrijken van de afmeldtermijn 
(3 mei 18:00 uur) alsnog worden geplaatst. Daarna worden zij uit de lijst verwijderd. 

 Verder  behouden we ons  het  recht  voor  om  verenigingen die niet  voldoen aan de 
verplichting tot het leveren van juryleden uit te sluiten van de wedstrijd. 

 De wedstrijd wordt georganiseerd conform de bepalingen van de KNZB. 
 

Inschrijven 
Het lxf-inschrijfbestand kunt u downloaden uit de webkalender van de KNZB. 
U kunt uw inschrijving, uitsluitend per e-mail, tot en met uiterlijk woensdag 27 april 2016, sturen 
naar: Gerard Bruijgoms  limiet.mnc@gmail.com. Gelijktijdig dient u uw opgave van juryleden 
(per 5 deelnemers 1 jurylid, met een minimum van 1 jurylid) in te sturen. 
 
Afmelden 
Afmeldingen kunt  u  doorgeven  per  e-mail  tot  dinsdag  3 mei 2016 18:00 uur  aan  
Gerard Bruijgoms  limiet.mnc@gmail.com. 
Afmeldingen na dit moment dient u ten alle tijden te betalen, maar u kunt tot 24 uur voor 
de wedstrijd afmeldingen mailen naar dit adres of, tot aanvang van het inzwemmen, deze 
schriftelijk indienen bij het jurysecretariaat. Afmeldingen die later binnenkomen krijgen 
volgens de KNZB regels de toevoeging NG in de uitslag. 

 

Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld zal voorafgaand aan de wedstrijd, bij de tafel in de centrale hal, moeten 
worden voldaan. Er is geen mogelijkheid het geld vooraf over te maken. 

 
Uitslagen 
De uitslag (pdf, lxf en gescand voorblad+uitslag) wordt uiterlijk maandag 9 mei 2016 per e-
mail toegestuurd aan de deelnemende verenigingen. Daarnaast verzorgt MNC Dordrecht het 
plaatsen van de uitslag op de KNZB webkalender. 
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