
Zwemcommissie MNC Dordrecht  
E-Mail: zwemwedstrijden.mnc@gmail.com 
website: www.mncdordrecht.nl 

Betreft: Limietwedstrijd MNC Dordrecht 
 

 
 
 
Geacht bestuur, zwemcommissie,  
 
 
Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de NJJK lange baan limietwedstrijd die MNC Dordrecht 
dit seizoen organiseert.  
 

Zaterdag 6 mei 2017 
(Inzwemmen 12:30 uur; Aanvang 13:00 uur) 
 
Zwembad 
Sportboulevard Dordrecht, Fanny Blankers-Koenweg 10, 3318 AX Dordrecht 
50m-bad, elektronische tijdwaarneming. 
 
Bijgaand treft u het programma en de bepalingen van deze wedstrijd. 
 
Tijdens deze wedstrijd is het nog mogelijk om limieten te zwemmen voor de Regio 
Zomerkampioenschappen (afhankelijk van de bepalingen in uw regio) en het NJJK lange 
baan. 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit uw zwemmers aan deze wedstrijd deel te laten nemen. 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Namens MNC Dordrecht, 
Gerard Bruijgoms 
 

 
Programma 
 

Nr. D/H Programma  Nr. D/H Programma 

1 dames 100 vrije slag  14 dames 200 rugslag 

2 heren 100 vrije slag  15 heren 200 rugslag 

3 dames 200 schoolslag  16 dames 50 vlinderslag 

4 heren 200 schoolslag  17 heren 50 vlinderslag 

5 dames 50 rugslag  18 heren 200 wisselslag 

6 heren 50 rugslag  19 dames 200 vrije slag 

7 dames 100 vlinderslag  20 heren 200 vrije slag 

8 heren 100 vlinderslag  21 dames 50 schoolslag 

9 dames 200 wisselslag  22 heren 50 schoolslag 

10 dames 50 vrije slag  23 dames 100 rugslag 

11 heren 50 vrije slag  24 heren 100 rugslag 

12 dames 100 schoolslag  25 dames 200 vlinderslag 

13 heren 100 schoolslag  26 heren 200 vlinderslag 
  



Informatie 
 
Wedstrijdbepalingen 

 Het KNZB reglement is van toepassing. In alle gevallen waar het KNZB reglement en/of 
deze bepalingen niet voorzien, ligt de eindverantwoordelijkheid bij de organisatie. 

 Bij deze wedstrijd geldt de 1-startsregel en er wordt gebruik gemaakt van de 
overheadstart. 

 
Plaatsingsregels 

 De inschrijving staat open voor junioren en ouder. 

 MNC Dordrecht behoudt zich het recht voor om zwemmers af te wijzen om de 
wedstrijdduur acceptabel te houden; hiervan ontvangt u na sluiting van de afmeldtermijn 
bericht per e-mail.  

 Zwemmers in de NJJK leeftijdscategorieën gaan voor op oudere zwemmers. 

 Bij het afwijzen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het verschil ten opzichte 
van de NJJK limiet. 

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

 Verenigingen die niet voldoen aan de verplichting tot het leveren van officials kunnen 
worden uitgesloten van deelname. 

 
Inschrijven 

 Per zwemmer kan op maximaal 3 programmanummers worden ingeschreven. 

 U kunt uw inschrijving, uitsluitend per e-mail tot en met uiterlijk woensdag 26 april 2017, 
sturen naar: Gerard Bruijgoms zwemwedstrijden.mnc@gmail.com. 

 Gebruik als naamgeving voor het inschrijfbestand en voor het onderwerp van u e-mail: 
‘2017-05-06=Dordrecht-NJJK Limietwedstrijd-<Vereniging>’. 

 U kunt inschrijven met de snelste tijden vanaf 1 september 2015 (25m- of 50m-bad). 

 Het lxf-inschrijfbestand is bijgevoegd en kunt u downloaden van de website van MNC 
Dordrecht en van de webkalender van de KNZB. 

 Bij uw inschrijving dient u tevens het ‘Inschrijfformulier NJJK Limietwedstrijd’ ingevuld 
mee te sturen. Dit formulier is bijgevoegd en kunt u tevens vinden op de website van 
MNC Dordrecht. 

 Uw officials (per 5 deelnemers 1 official) dient in te vullen op het ‘Inschrijfformulier NJJK 
Limietwedstrijd’. 

 Uw inschrijving wordt alleen in behandeling genomen als beide bestanden (het lxf-
bestand en het Inschrijfformulier NJJK Limietwedstrijd) zijn bijgevoegd. 

 U ontvangt binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging van uw inschrijving. Mocht u deze 
bevestiging niet ontvangen, neemt u dan per e-mail (en bij uitblijven van een reactie 
telefonisch via 06-53607264) contact op. 

 Tot en met sluiting van de afmeldtermijn (zie hieronder) kunt wijzigingen alleen 
doorgeven door middel van het aanbieden van een nieuwe inschrijving. 

 
Afmelden 
Afmeldingen kunt u doorgeven per e-mail tot en met zondag 30 april 2017 aan Gerard 
Bruijgoms zwemwedstrijden.mnc@gmail.com. Afmeldingen na dit moment dient 

u ten alle tijden te betalen, maar u kunt tot aanvang van het inzwemmen afmeldingen 
doorgeven. Deze afmeldingen krijgen AFGEM in de uitslag. Afmeldingen die later 
binnenkomen krijgen volgens de KNZB regels de toevoeging NG (of NGZA, dit ter 
beoordeling van de jury en/of scheidsrechter) in de uitslag. 
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Inschrijfgeld en betaling 
Het inschrijfgeld bedraagt: 

 50m € 3,00 

 100m € 4,00 

 200m € 5,00 
Uiterlijk dinsdag 2 mei ontvangt u de inschrijfbevestiging en rekening. Het inschrijfgeld dient 
uiterlijk vrijdag 5 mei te zijn bijgeschreven op rekening NL23 ABNA 0536 0452 32 o.v.v. 
‘Limiet NJJK <Vereniging>’. 
 
Uitslag 
De digitale uitslag wordt, inclusief een scan van het getekend voorblad, uiterlijk de dag na de 
wedstrijd rondgestuurd. U dient zelf te zorgen voor verzending naar uw regio. 
 
Programma’s ploegleiding en publiek 

 Per vereniging is 1 programma per 5 zwemmers beschikbaar (maximaal 4 programma’s). 

 Er worden geen programma’s verkocht. In de dagen voor de wedstrijd ontvangt u een 
startlijst per mail. Deze startlijst mag doorgestuurd worden naar de zwemmers. 

 Entree voor het publiek is gratis. 
 
Vragen en/of opmerkingen 
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met: 
Gerard Bruijgoms 
zwemwedstrijden.mnc@gmail.com 
06-53607264 (bij voorkeur niet tijdens kantoortijden en alleen als e-mail niet toereikend is) 
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