Figurenwedstrijd Regiokampioenschap 23 maart 2019

Op zaterdag 23 maart 2019 houden we de figurenwedstrijd van het
regiokampioenschap in het Springbad van het Pieter van den
Hoogenbandzwemstadion in Eindhoven.
12 verenigingen uit de Regio Zuid doen mee aan deze kampioenschappen. We
zetten een aantal aanvullende afspraken op een rijtje en vragen alle
verenigingen om deze informatie met hun zwemsters, juryleden en vrijwilligers
te bespreken.
Voorlopig tijdschema:
Juryvergadering:
Omkleden:
Inzwemmen:
Aanvang wedstrijd:

13.00 uur
13.15 uur
13.30 uur
14.00 uur



Vrijwilligers worden tussen 12.45 en 13.00 uur verwacht in de hal van
het zwembad, bij de evenementenkassa, links. Zij kunnen zich melden
bij de coördinator, Jacqueline Linssen . Daar kun je een T shirt ophalen .



De vrijwilligers voor de catering kunnen daarna in het clubhuis koffie en
thee gaan zetten. Het clubhuis is in de gang naar boven naar de tribune,
links voor de 2e klapdeuren. De andere vrijwilligers worden door
Jacqueline verder gewezen.



Diploma’s en afmeldingen kunnen bij de juryvergadering worden
afgegeven. Zorg dat er voor de afmeldingen ook meteen de vervangende
punten worden aangeleverd, met vermelding van de twee wedstrijden
waar de punten zijn behaald. Zonder aanwezige vervangende punten
krijgt de zwemster het laagst behaald resultaat min 2 punten!!!



De juryvergadering begint om 13.00 uur in het clubhuis van PSV
Spetterz. Volg de bordjes, door de gang omhoog naar de tribune, voor
de 2e klapdeuren links.



Publiek kan direct verder lopen naar de tribunes bij het springbad.



Juryleden en vrijwilligers dienen zelf voor voldoende water te zorgen.
Voor koffie, thee en rauwkost wordt gezorgd.



De kleedkamers 1 t/m 8 zijn voor de zwemsters gereserveerd volgend
bijgaande kleedkamerindeling.
Kleedkamers 1 t/m 8 bereik je via de gang langs de evenementenkassa.



Langs de badrand staan tribunes klaar. Tassen kunnen beneden in de
kluisjes worden opgeborgen of in de zwemzaal op of onder de tribunes
worden neergezet. Het perron rond het zwembad dient verder leeg te
blijven.



Er staan voldoende afvalbakken om alle afval in te doen. Hou zwembad
en kleedkamers netjes. Ruim na afloop van de wedstrijd de losse rommel
zelf op!



De prijsuitreiking is, nadat iedereen heeft gezwommen, in de zwemzaal.



Na de wedstrijd wordt ook de loting voor de uitvoeringenwedstrijd
gedaan bij de juryruimte waar het secretariaat zit. De scheidsrechters
verrichten de loting, coaches kunnen erbij aanwezig zijn.
Zorg dat er vervangende punten zijn aangeleverd!



Neem geen waardevolle spullen mee naar het zwembad en let op de
eigen spullen en tassen.

Kleedkamer indeling:

1

De Treffers

2

PSV STE

3

ZC Eijsden

4

ZPC Nederweert

5

HZV Lutra

Zwempsort Parkstad

6

de Dokkelaers

HZPC Horst

7

Hellas Glana

Hieronymus

8

Spio Venray

Synchro Breda

