
Bepalingen Viola Cup Sprintwedstrijd 29-6-2019 

 

De Viola Cup Sprintwedstrijd 2019 zal worden gehouden in het Sportbad van zwembad  

Twentebad in Hengelo, Lage weide 3.  

 

Juryvergadering : 13.30 uur  

Inzwemmen : 13.30 uur  

Aanvang wedstrijd : 14.00 uur  

 

Startgeld  

Het startgeld bedraagt €2,50 per start 

Voor het verschuldigde startgeld voor deze wedstrijd ontvangt u een factuur van onze  

penningmeester. Betaalgegevens: NL33 INGB 000 094 1102 t.n.v. WS Twente o.v.v. naam  

wedstrijd + naam vereniging.  

 

Bad  

De wedstrijd wordt gezwommen in een 50m-bad, 8 banen.  

 

Startmethode  

De 1-starts-regel is van toepassing.  

Omdat niet aan de startzijde wordt gefinisht dienen de deelnemers na hun race zo snel 

mogelijk het water te verlaten, zonder daarbij andere deelnemers te hinderen. 

 

Deelnemers  

Deelnemers kunnen vrij ingeschreven worden.  

Per programmanummer zullen in principe 3 series geaccepteerd worden. Indien de duur van 

de wedstrijd het toelaat, kunnen extra series worden toegevoegd.  

 

Inschrijving  

De inschrijftermijn sluit 10 dagen voor de wedstrijd.  

De inschrijvingen dienen aangeleverd te worden als een lxf-bestand en een pdf-bestand op  

naam.  

Bestandsnaam: datumwedstrijd=naamzwemvereniging_naamwedstrijd_inschr.  

De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren en/of bepalingen van  

de wedstrijd aan te passen als de omstandigheden daarom vragen.  

 

Indeling  

De serie indeling is op basis van de snelst ingeschreven tijden.  

De organisatie heeft het recht om lege banen op te vullen. Late inschrijvingen worden  

uitsluitend gehonoreerd, zolang er nog lege banen zijn. Er worden geen extra series  

toegevoegd.  

 

Acceptatie  

De maximale wedstrijdduur is 3 uur. Om deze maximale wedstrijdduur niet te overschrijden  

kan het noodzakelijk zijn om inschrijvingen te weigeren.  

De organisatie behoudt zich het recht voor om eigen zwemmers voorrang te geven.  

Verenigingen zullen uiterlijk de woensdag voor de wedstrijd op de hoogte worden gesteld,  

indien niet alle zwemmers zijn geplaatst.  



Officials  

Bij inschrijving dienen 1 tot 3 officials te worden opgegeven (1-4 zwemmers 1 official,  

5-10 zwemmers 2 officials, 11 of meer zwemmers 3 officials)  

Indien er geen of onvoldoende officials worden opgegeven, dan behoudt WS Twente zich het  

recht voor de inschrijving te weigeren.  

 

Afmelden:  

Afmelden kan tot de dinsdagavond 20.00 uur voor de wedstrijd kostenloos. Hierna is startgeld  

verschuldigd.  

Afmeldingen tot aanvang juryvergadering worden als AFGEM opgenomen in het  

proces-verbaal.  

 

Programma’s  

Er is geen programma verkoop. Wij printen alleen voor officials en ploegleiding.  

Per deelnemende vereniging worden 2 programma’s verstrekt.  

Ploegleiders, trainers en toeschouwers dienen zelf eventuele extra programma’s te printen.  

 

Uitslagen  

De uitslagen worden per e-mail verstuurd naar de deelnemende verenigingen.  

Alle bestanden voor verenigingen buiten de Regio Oost zullen worden toegezonden.  

 

Reglement  

Het KNZB reglement is van toepassing. In alle gevallen waarin het KNZB reglement en/of  

deze wedstrijdbepalingen niet voorzien, ligt de eindverantwoordelijkheid bij de organisatie.  

 

Prijzen & puntentelling 

De vereniging met het laagste totaal-secondental komt voor een jaar in het bezit van de  

Viola Cup (de winnaar van vorig seizoen dient deze voor aanvang van de wedstrijd bij het  

Wedstrijdsecretariaat af te geven) en ontvangt daarnaast een standaard die behouden mag  

worden. De verenigingen die als 2e en 3e eindigen krijgen eveneens een standaard die  

behouden mag worden.  

 

• De snelste twee deelnemers/sters per programmanummer van elke vereniging tellen  

• mee voor de puntentelling.  

• Indien op een programmanummer slechts één of geen deelnemer/ster(s) wordt/worden  

• ingeschreven, wordt/worden als vervangende tijd(en) de langzaamste inschrijftijd(en)  

• per programma onderdeel gebruikt. 

• De estafettes tellen niet mee voor de puntentelling en zullen ook niet officieel worden  

• aangevraagd bij de KNZB. De inschrijving is vrij binnen de leeftijd-categorie en  

• behoeft niet te voldoen aan een bepaalde leeftijdsopbouw. 

• Tevens is het mogelijk met meerdere verenigingen een estafetteteam samen te stellen. 


