Programma en bepalingen
ALBION OPEN MASTERS 2021

Zaterdag 6 november 2021
Locatie: Zwemcentrum Rotterdam, Annie M.G. Schmidtplein 8, 3083 NZ Rotterdam
Aanvang juryvergadering: 11:45 uur
Aanvang inzwemmen: 11:45 uur
Einde inzwemmen: 12:15 uur
Aanvang wedstrijd: 12:30 uur
Einde wedstrijd: 16:30 uur

PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

50m rugslag - Dames/Heren
100m schoolslag - Dames/Heren
200m vrije slag - Dames/Heren
100m wisselslag - Dames/Heren
50m vlinderslag - Dames/Heren

Pauze
6.
7.
8.
9.
10.

100m rugslag - Dames/Heren
200m schoolslag - Dames/Heren
50m vrije slag - Dames/Heren
100m vlinderslag - Dames/Heren
200m wisselslag - Dames/Heren

Pauze
11.
12.
13.
14.

50m schoolslag - Dames/Heren
200m vlinderslag - Dames/Heren
200m rugslag - Dames/Heren
100m vrije slag - Dames/Heren

BEPALINGEN
Algemeen:
●

●
●
●
●
●
●

De Albion Open Masters wordt gezwommen volgens de bepalingen van de KNZB/FINA. In
alle gevallen waarin dit reglement en/of deze wedstrijdbepalingen niet voorzien, ligt de
eindverantwoording bij de organisatie.
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
Door inschrijving verklaart de deelnemer/deelneemster fit genoeg te zijn om aan deze
wedstrijd deel te nemen.
De wedstrijd wordt georganiseerd met inachtname van de dan geldende corona regels. Deze
worden te zijner tijd gecommuniceerd.
De 1-start-regel is van toepassing; er wordt met overhead-start gestart.
De serie-indeling is op basis van de snelst ingeschreven tijden.
Na programma’s 10 en 20 is er een korte pauze.

Inschrijving:
●
●

●
●
●

De inschrijving is open voor wedstrijdzwemmers vanaf 20 jaar en ouder (20+).
Inschrijving wordt gedaan door middel van het LXF- en het PDF-bestand op naam naar het
e-mailadres: wedstrijden@albionswimming.nl. Vermeld in de onderwerpregel de naam van uw
vereniging. De ontvangst van uw inschrijving wordt altijd door ons bevestigd. Voor de
inschrijfbestanden moet de volgende naam-format worden gebruikt: 2021-11-06=Albion Open
Masters.lxf en 2021-11-06=Albion Open Masters.pdf.
De inschrijving sluit woensdag 27 oktober 2021 om 19:00 uur.
Voor de inschrijving kan gebruik gemaakt worden van tijden die gezwommen zijn vanaf 1
september 2019 tot en met 24 oktober 2021.
Afmeldingen worden tot woensdag 3 november 2021 om 19:00 uur meegenomen in het
programmablad. Afmeldingen daarna zijn mogelijk tot zaterdag 6 november 2021 om 12:45
uur (aanvang juryvergadering) en zullen als afgemeld (AFGEM) op het PV worden vermeld;
startgeld is hierbij wel verschuldigd.

Startgeld:
●
●

●

Het startgeld bedraagt € 7,00 per start.
Het startgeld dient uiterlijk vrijdag 5 november 2021 overgemaakt te worden naar IBAN NL23
RABO 0346 4917 89 t.n.v. Feijenoord Albion zwemclub o.v.v. "Albion Open Masters 06112021
- Clubnaam".
Restitutie van het startgeld van tijdig afgemelde zwemmers volgt na de wedstrijd.

Plaatsing:
●
●
●
●

●

De duur van de wedstrijd is beperkt tot max. 4 uur.
Indien door een te groot aantal inschrijvingen de beschikbare wedstrijdtijd wordt
overschreden, zullen inschrijvingen op een reservelijst geplaatst worden.
Er wordt gemaximeerd volgens dezelfde regels als bij de NK Masters.
Verenigingen zullen tijdig op de hoogte worden gesteld indien deelnemer(s) op de reservelijst
zijn geplaatst. Op de website www.albionswimming.nl wordt de inschrijflijst met de geplaatste
zwemmers en de reservezwemmers gepubliceerd. Bij afmeldingen wordt een
reservezwemmer geplaatst.
Reservezwemmers worden geplaatst tot woensdag 3 november 2021. De overgebleven
reserves worden door de organisatie afgemeld.

●

Feijenoord Albion behoudt zich het recht voor om in redelijkheid haar eigen zwemmers met
voorrang te plaatsen.

Officials:
●
●
●

●

Deelnemende verenigingen dienen per 2 deelnemers 1 official met klokbevoegdheid te
leveren.
De officials dienen tegelijk met de inschrijving te worden aangemeld bij
officials@albionswimming.nl
Juryleden krijgen altijd een bevestiging van de organisatie of ze wel of niet opgesteld zijn. Ter
controle verzoeken wij u ook de livetiming-pagina goed in de gaten te houden. Het
juryvoorblad zal enkele dagen voor de wedstrijd via de website gepubliceerd worden.
Indien er geen of onvoldoende officials worden aangemeld, dan behoudt de organisatie zich
het recht voor om zwemmers van betreffende vereniging niet te plaatsen.

Overige:
●
●

●
●

Vermeld s.v.p. in alle correspondentie de naam van uw vereniging in de onderwerpregel.
Feijenoord Albion plaatst de uitslag op de webkalender evenals het getekende voorblad. De
verenigingen dragen zelf zorg voor het doorsturen van de uitslagen naar de Regio aan de
hand van de bestanden die na de wedstrijd worden toegestuurd.
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren en/of de bepalingen
van de wedstrijd aan te passen als de omstandigheden daarom vragen.
Van iedere deelnemer, trainer, toeschouwer en ieder jurylid kunnen foto's of filmbeelden
gemaakt worden, die vertoond kunnen worden via diverse websites, de sociale media of
schermen in het zwembad. Iedereen die bij wedstrijden van Feijenoord Albion aanwezig is,
verklaart zich automatisch hiermee akkoord.

