
Uitnodiging LAC Masters IJsselmuiden 
 
Op Zaterdag 6 juni 2015 organiseert Deltasteur een LAC Wedstrijd voor Masters (20+). 
 
Zwembad: Sonnenberch, Oosterholtseweg 18b, 8271 PT IJsselmuiden 
Inzwemmen: 13:30 uur 
Aanvang: 14:00 uur 
 
Kosten: per start  € 8.00 / per vereniging € 2.00 (incl. programma)  
/  extra programma € 2,00   
Er vindt geen restitutie van startgeld plaats bij afmeldingen na opgave. 
 
Programma: 
Pr.nr.  Afstand  Slag 
1 800 meter Vrij 
2 1500 meter Vrij 
 
Inschrijvingen naar: 
René Beens  
E-mail: masterwedstrijden.zwemmen@deltasteur.nl 
Sluitingsdatum:  zaterdag 02 mei 2015  
 
Belangrijk: 

� Onderwerp e-mail: Inschrijving Masterwedstrijd 06-06-2015 Verenigingsnaam 
� Inschrijfbestanden uit Splash (lxf en pdf/doc) aanleveren per email. 
� Bestandsnamen: 2015-06-06=Verenigingsnaam-Masterwedstrijd-inschr.LXF PDF/DOC. 
� Bij de inschrijving 1 contact persoon per club opgeven met adres en telefoonnummer. 
� Bij de inschrijving het depotnummer en naam van de club opgeven. 
� Inschrijvingen worden altijd bevestigd (per email of per telefoon). 
� Inschrijvingen zonder inschrijftijd en/of KNZB-startnummer worden niet geaccepteerd. 
� Bij inschrijving aangeven wie de contactpersoon binnen uw Kring/District is voor de uitslagen. 
� Bij inschrijving het aantal gewenste extra programma's vermelden. 

 
Het startgeld kan uitsluitend per bank voor zaterdag 23 mei overgemaakt worden op 
bankrekeningnummer: 
NL 52 SNSB 0935504664 t.n.v. Deltasteur Kampen, o.v.v. Masterwedstrijd 06062015 & naam 
vereniging 
 
Deelname:  
Deze wedstrijd staat open voor deelname van alle masters (20+) die lid zijn van een bij de  
K.N.Z.B. aangesloten vereniging en in het bezit zijn van een geldig startnummer of  
dagstartnummer. Er wordt gezwommen in de gebruikelijke leeftijdsklassen 20+, 25+, etc.  
Door inschrijving bevestigt de deelnemer/deelneemster fit genoeg te zijn om aan de wedstrijden deel 
te nemen.  
De organisatie behoudt zich het recht voor, in verband met de tijdsduur van de wedstrijd, het aantal  
inschrijvingen te beperken. 
 
Inschrijving en acceptatie deelnemers  
De sluiting van de inschrijving zal zijn op zaterdag 2 mei. Er wordt dan ook bepaald of er genoeg 
deelname is om de wedstrijd te laten doorgaan. Bij een te grote belangstelling behoudt de organisatie 
zich het recht om deelnemers af te wijzen en/of op de reservelijst te plaatsen. Hierbij geldt dat de 
inschrijvingen worden behandeld op basis van tijdstip van aanmelding. 
 
Juryleden 
Zonder juryleden geen wedstrijd,  daarom worden deelnemers verzocht één of meerdere officials op te 
geven. Uit de opgegeven officials zal de organisatie de jury samenstellen. De officials die dienen te 

fungeren krijgen, via de contactpersoon die ook de inschrijving verzorgt, hiervan bericht. 

 
 


