Uitnodiging smildeger kampioenschappen zwemmen 2019
Op vrijdagavond 18 januari en zaterdagochtend 19 januari 2019 word er in Smilde gestreden om de
titel Smildeger kampioen 2019! De kampioenschappen zijn erop gericht om mensen die een binding
hebben met Smilde bij elkaar te brengen en onderling te laten strijden voor de lokale titels. In 2018
hebben een aantal van jullie zwemmers mee gedaan aan deze kampioenschappen. Hierbij willen wij
deze zwemmers en mogelijk andere zwemmers met een aantoonbare binding met Smilde (opnieuw)
uitnodigen om te strijden voor de titels. Ik wil u verzoeken om deze uitnodiging te verspreiden onder
de leden die in verbinding staan met Smilde.

Lange afstandzwemmen:
Vrijdagavond 18 januari 2019
Inzwemmen: 19:00u
aanvang wedstrijd 19:30u
locatie: Zwembad de smelthe in Smilde
Deze wedstrijd word gezwommen in de vorm van een half-uurs marathon waarbij het de bedoeling is
dat er zoveel mogelijk meters binnen dit half uur gezwommen worden.

Spelregels deelname:
-

Deelnemer(ster) moet een aantoonbare binding met Smilde hebben. T.w. verbintenis wegen werk,
woonachtig in Smilde of verbonden aan een sportvereniging.
Deelnemer(ster) hoeft niet in het bezit te zijn van een KNZB (dag) startvergunning
Het betreft een officieus kampioenschap, deze telt niet mee voor de Nederlandse swimrankings.
De inschrijving dient in tegenstelling tot voorgaande jaren vóór aanvang van de wedstrijd binnen te
zijn. De spelleiding accepteert geen inschrijvingen meer op de wedstrijddag.

Inschrijvingen en startgeld:
-

Inschrijving dient uiterlijk vrijdagochtend 18 januari 2019 vóór 12:00u binnen te zijn bij de
spelleiding.
Deelnemers / deelneemsters kunnen zichzelf individueel opgeven bij de spelleiding. Dit hoeft niet via
het wedstrijdsecretariaat van hun vereniging.
Het startgeld dient op de wedstrijddag voor aanvang van de wedstrijd contact bij de spelleiding
afgerekend te worden.

Verzoek:
De spelleiding is nog opzoek naar ouders die ons tijdens de wedstrijd willen helpen met het klokken. Wij
zoeken op dit moment nog 4 klokkers. Ervaring is niet nodig, de spelleiding zorgt voor stopwatches. Indien u
bereid bent om te helpen of iemand kent die bereid is om ons te helpen, graag z.s.m. opgeven bij de spelleiding
Startgeld
€ 2,00 jeugd tot en met 16 jaar
€ 4,00 vanaf 17 jaar

inschrijvingenSMK@gmail.com of telefonisch 06-30432966

