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DE ZUIDELIJKE CIRKEL 1996
-

'----MASTERSTOUR DOOR BRABANT.

*VUGHT

Met genoegen nodigen O.Z. &. P.C. Arëthusa, z. & P.C. Breda,
V.Z. & P.V. De Dommclbaarzco, D.Z.T.'62 enz.&. P.V. De Zuidwestbock u
uit om_c!e~l t~_nemco aan de wcdstrijdctt_m de ZUIDELIJKE CIRKEL 1996,
de masterstour door Brabant.
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Doel:
Het hoofddoel van deze wedstrijden is om oudere rcccraticvc zwemmers c.q.
trimzwemmers kennis te laten maken met masterszwemwedstrijen.
Al&emene bepaliogen :
l) Er wordt gezwommen volgcos de bepalingen van de KNZB!FINA
2) De organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.
3) Door inschrijving vcrklaart de deelnemer/ster fit genoeg te zijn om aan deze
wedstrijden de«?l te nemen.
4) Open inschrijving vaoaf20 jaar en ouder. (20+)
5) Elke deelnemer ontvangt per wedstrijd een diploma.
6) Recreatieve masters mogen maximaal 3x per wedstrijd starten inclusief
estafettes.
7) De duur van elke wedstrijd is beperkt tot max. 3 uur inclusief inzwemmen.
Bij te grote deelname behoudt de organisatie zich het recht om het aantal
starts te beperken. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
lnschrijvin& :
l) Inschrijving vindt plaats op verenigingspa pier, waarbij per deelnemer wordt
vcrmeld de te zwemmen afstand co de te verwachtte tijd.(Of copy inscbr.form.)
2) Inschrijving dient te geschieden bij het secretariaat van de desbetreffende
organisatie.
3) Inschrijvingen dieoen 2 weken voor de wedstrijddatum bij het secretariaat
ontvangen te zijn.
4) Afmeldingen worden geaccepteerd tot uiterlijk 's woensdags in de weck voor
de wedstrijd.
·
5) Betaling van bet inschrijfgeld vindt plaats aan het bad wor aanvang.

Inschrijfgeld :
per 25 mI SO m start
Per 100 m /200 m start
eslafcllc's
Programma blad
Uitslagenblad
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Hfi2,Hfi3,gratis
Hfi3,Hfi3,-

Klassementen voor de ZUIDELIJKE CIRKEL 1996
Recreatieve masters:
Vrijeslag klassemoet
2 x 2Sm , 2 x SOm
Schoolslag klassemant
2 x 2Sm , 2 x SOm

Lîcentiebouders:
Vrije slag klassement
Wissclslagklassem ent

25m, SOm, lOOm, 200m.
lOOm vlinder, rug, school, vrij, wissel

Verenigingen :
Afhankelijk van hel aantal verenigingen per nummer en per categorie worden
punten toegekend. Estafctlc's geven dubbele punten. Slechts een
deelnemer per vereniging per nummer, per categorie wordt meegeteld.
a. diskwalificatic's teUen niet mee in de klassementen.
b. individuele klassementen worden opgemaakt op basis van totaaltijden.
c. deelname aan meerdere klassementen is mogelijk.
d. indien een master gedurende de masterstour een licensie neemt, valt hij/zij
onder de licentiehouders.
c. klassementen worden opgemaakt over de S wedstrijden, waarbij na de laatste
wedstrijden de prijzen worden uitgereikt.

De
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lste wedstrijd
Mastertour door Brabant
14 Januari 1996, Vught

Datum:
Organisatie :
Zwembad:
Inzwemmen:
Wedstrijd:

14 januari 1996
V.Z. & P.C. De Dommelbaarzen
Ouwerkerk, Maarten Trompstraat 52, Vught
15.30 uur
16.00 uur

Secretariaat :

Harry Stassen
StadhoudersLaan 22
5263 CD Vught
Tel:073- 6562883

Programma:

1/2
3/4
5!6
7/8

pauze:

4 x 50 m vrij estafette dJh
50 m school d/h
100 m wissel d/h
25 m vrij dJh

tijdens de pauze wordt VERDUIKEN georganiseerd.
Opgave voor deelname bij inschrijving
9/10

11/12
13/14
15/16
17

Inschrijvin& sluit :
Afmelden tot uiterlïk:

200 m vrij dJh
25 m school d/h
100 m vlinder d/h
50 m vrij dJh
4 x 25 m wissel mix

31 december 199S
10 'anuari 1996

s
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De
2ste wedstrijd

Mastertour door Braban
2.4 Maart 1996, Oudenbosch

Datum:
Organisatie :
Zwembad:
_lpzw_e_mm_en :
Wed~rijd:

24 maart 1996
z. cl P.C. Breda
De Baarlebossche, De baarlebossche 2 , Oudenbosch
13.30 UUf---14.00 uur

Secretariaat:

Robin Prins
Buizerd 4
4872 WZ Etten - Leur
Tel : 076 - 5018634

Programma:

1/2
3/4

5!6

7/8
9/10

100 m vrij d/h
50 m rugd/h
200 m wissel d/b
25 m school d/h
4 x 25 m wissel estafette dlh

tijdens de pauze is er een 50 M KOPPELRACE. Bij de
koppelrace dienen 2 zwemmers 50 m af te leggen, waarbij
altijd onderling lichamelijk contact moet worden gehouden
Opgave voor deelname bij inschrijving
11/12
50 m vlinder d/b
13/14
25 m vrij d/b
15/16
4 x 50 m wissel estafette dlh
17/18
100 m rug dlh
19fl,O
50 m school d/h
10 maart 1996
Inschrijvin& sluit :
Afmelden tot uiterlït:
20 maart 1996

pauze:
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3ste wedstrijd
Mastertour door Brabant
OEURNESE
ZWEMVERENIGING
TRITON

2 Juni 1996, Deurne

Datum:
Organisatie :
Zwembad:
Inzwemmen:
Wedstrijd:

2juni1996
D.Z.T.'62
De Wiemel, Molenstraat SOA, Deurne
15.30 uur
16.00 uur

Secretariaat:

WiUy van der Steen
Zcelandstraat10
5751 AH Deurne
Tel : 0493 - 319539

Programma:

1(2
3/4
S

pauze:

SO m school dlh
100 m vlinder d/h
4 x 50 m vrij estafette mix
6n
200 m school d/h
8/9
25 m vrij d/h
tijdens de pauze wordt VERDUIKEN georganiseerd.
Opgave voor deelname bij inschrijving

10/11
12/13
14/15
16

Inschrijving sluit :

SOm vrij dlh
25 m school d/h
100 m wissel d/h
4 x 25 m vrij estafette mix

19 mei 1996
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4ste wedstrijd
Mastertour door Braban
10 November 1996, Hoogerhei e
(ondervoorb~houd)

Datum:
Organisatie :
Zwembad:
Inzwemmen:
Wedstrijd:

10 november 1996
Z. & P.V. de Zuidwesthoek
De Plantage, Sportlaan 2, Hoogerheide
14.00 uur
14.30-uur

Secretariaat:

Freek de Nijs
De Jasmijn 15
4631 AX Hoogerheide
Tel:0164- 613957

Programma:

1/2
3/4
5/6
7/8
9

pauze :

200 m vrij d/h
100 m school d/h
50 m vlinder d/h
25 m vrij d/h
4 :r 50 m wissel estafette mix

tijdens de pauze is er een TREIN RACE. Per baan sluit er een
zwemmer /-ster (6# mix) aan, daarna valt er steeds een a{.
Banen met hindernis. Opgave voor deelname bij inschrijving.
Losse inschrijvingen worden samengevoegd tot 1 o{ meer ploegen
10/11
50 m rug d/h
12/13
25 m school d/h
14
4 :r 25 m vrij estafette mix
15/16
100 m rug d/h
50 m vrij d/h
17/18
Inschrijving sluit :
27 oktober 1996
Afmelden tot uiterlïlc :
6 november 1996
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5ste wedstrijd

arethusa

Mastertour door Brabant
1S December 1996, Oss
(onder voorbehoud)
Datum:
Organisatie :
Zwembad:
Inzwemmen:
Wedstrijd:

O.Z. &. P.C. Arethusa
GoiJbad Oss, Euterpelaan 1, Oss
14.00 uur
14.30 uur

Secretariaat :

Paul Bakkum
Luchtenburg 10
5346 VD Oss
Tel:0412- 632258

Programma:

1/l
3/4
S/6

7/8
pauze:

50 m school d!h
100 m vrij d/h
200 m wissel d/h
25 m school d!h

tijdens de pauze wordt 4x2Sm ONDERWATERZWEMMEN
georganiseerd. Opgave voor deelname bij inschrijving.
Losse inschrijvingen worden samengevoegd tot 1 o( meer
ploegen

10/11
12/13
14/15
15/16
17/18
lnschrijvin& sluit :

50 m vrij dlh
100 m school dlh
25 m vrij d!h
100 m wissel d!h
4 x SOm school estafette d/h
1 december 1996 .
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Fur unscrc gasten ubcr die grcnzc aucb cin harzlich wilkommen

For our gasts over tbc borders also a vcry warm welkom
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Pour notrc masters qui parient francais aussi un bicnvcnu.
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DE ORGANISERENDE VERENIGINGEN_:
DE DOMMELBAARZEN
VUGHT
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