BELANGRIJKE INFORMATIE synchroonzwemwedstrijd 8 december 2019
Binnenkomst zwembad:
Via de blauwe zijdeur. Gelieve in de centrale hal een doorgang vrij te houden
voor bezoekers van het zwembad.
Publiek:
Kan na de juryvergadering gebruik maken van de tribune. Er zijn slechts een
beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar.
Het restaurant van het zwembad zal de gehele wedstrijd geopend zijn.
Locatie Juryvergadering en Wedstrijd secretariaat:
Deze wordt gehouden in de multi ruimte van het zwembad. Bij binnenkomst door
de blauwe zijdeur, links de trap omhoog.
Jury leden kunnen zich omkleden in kleedlokaal 1. Bij binnenkomst door de
blauwe zijdeur, links de gang in. Gelieve geen kleding en waardevolle spullen
achter te laten in de kleedlokalen. Er zijn een aantal lockers beschikbaar op weg
naar de zwemzaal. Deze sluiten met € 1,-, retour bij openen. Tassen kunnen ook
opgeborgen worden op de zwemzaal in een open kast. Gelieve geen tassen in de
jury ruimte te plaatsen, ivm ruimte gebrek.
Melden van Verenigingen en vrijwilligers:
Verenigingen melden zich tussen 13.15 uur en 13.30 uur, bij binnenkomst door
de blauwe deur aan de tafel bij Marjo Smeets.
Vrijwilligers melden zich om 13.00 uur, bij binnenkomst door de blauwe zijdeur
aan de tafel bij Marjo Smeets. Houdt er rekening mee dat de stoelen voor de jury
panels buiten langs naar binnen gehaald moeten worden. Badopbouw is mogelijk
vanaf 13.15 uur.
Omkleden zwemsters:
Vanaf 13.00 uur kunnen de zwemsters zich omkleden in de lokalen 2,3,4.
Gelieve geen waardevolle spullen achter te laten in de kleedlokalen. Tassen
mogen mee de zwemzaal in, maar mogen niet op de ventilatie roosters geplaatst
worden. Er zijn een aantal lockers beschikbaar. Deze sluiten met € 1,-, retour bij
openen.
Inzwemmen:
13.30 uur: Zwemsters: Zwemstad Parkstad, HZPC Horst, ZC Eijsden, Spio
Venray, Nederweert, Hellas Glana, De Treffers.
13.45 uur: PSV STE, De Dokkelaers, Hieronymus, Lutra, Nuenen, Synchro Breda,
Neptunus ’58.

Kleedlokalen en zwemzaal:
Afval dient in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd te worden. Elke
vereniging/zwemster is verantwoordelijk voor het netjes en schoon achterlaten
van de accommodatie.
Prijsuitreiking en Diploma uitreiking:
De uitreiking van de behaalde diploma’s en medailles zal na afloop van de
wedstrijd plaatsvinden in de centrale hal van het zwembad.

Plattegrond zwembad:

Diep 3.50 meter
diep 2 meter
startblok

Aansprakelijkheid:
Hellas-Glana en de regio zuid kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor
het kwijt raken van eigendommen.
Adres zwembad De Nieuwe Hateboer:
Sportcentrumlaan 9
636 KX Sittard
046-4000212

TIJDSCHEMA WEDSTRIJD
13.00 uur

aanvang jury vergadering in multi ruimte.

13.15 uur

badopbouw

13.30 uur

inzwemmen

14.00 uur

aanvang wedstrijd

