Concept handleiding ‘Organiseren aanloopwedstrijd’
i. Tijd en datum van de wedstrijd dienen bij de RSZC gemeld te worden via
synchroonzwemmen@knzbzuid.nl, zodat dit in agenda gezet kan worden op de website van Regio
Zuid.
ii. Inschrijvingen lopen via organiserende vereniging. Deze kan een e-mailadres doorgeven aan de
RSZC, zodat dit in de agenda op de website van Regio Zuid kan worden vermeld. De
organiserende vereniging dient een startlijst op te stellen met naam deelnemer, vereniging en
startvolgorde.
iii. Het is aan de organiserend vereniging om te beslissen welke figuren en/of bewegingen gejureerd
worden (alles of vier via loting).
iv. Startlijst dient gestuurd te worden naar:
- RSZC t.b.v. plaatsing op website en algehele overview wedstrijden in regio
(synchroonzwemmen@knzbzuid.nl);
- Het regiobureau (regiobureau@knzbzuid.nl) t.b.v. inhouding inschrijfgelden. Inschrijfgeld is
vastgesteld op € 3,50 per deelnemer.
v. Door de RSZC wordt een format ter beschikking gesteld voor startlijsten en puntenlijsten juryleden.
vi. Juryleden:
- 11-official mag niveaus basishouding en zeilboot beoordelen.
- 10-official mag alle aanloopniveaus jureren.
- De scheidsrechter is minimaal en 10-official.
- Het hebben van M-officials is niet verplicht. Juryleden mogen ook zelf punten opschrijven.
vii. Punten: figuren worden beoordeeld met een 1, 2 of 3. Er worden geen cijferboeken door de regio
beschikbaar gesteld. Het is aan de organiserende vereniging om de cijfers op een stevig papier te
printen of te schrijven, zodat deze opgestoken kunnen worden door de juryleden.
viii. Alleen badhuur kan gedeclareerd worden bij het regiobureau (regiobureau@knzbzuid.nl).
Cateringkosten zijn voor rekening van de organiserende vereniging. Het aanbieden van catering is
overigens niet noodzakelijk gezien de korte duur van een aanloopwedstrijd over het algemeen.
ix. Certificaat voor alle deelnemers wordt digitaal beschikbaar gesteld. Verenigingen kunnen dit zelf
(laten) printen en uitreiken. Printkosten zijn voor de organiserende vereniging zelf.
x. De uitslag dient naar de RSZC gestuurd te worden (synchroonzwemmen@knzbzuid.nl) t.b.v.
plaatsing op website. Uiteraard kan de uitslag direct na de wedstrijd kenbaar worden gemaakt aan
de deelnemers.

