Nederlandse Masters Club Meet 2019

Nederlandse Masters Club Meet 2019
Zaterdag 14 september 2019
Zwembad de Waterwyck, Gagelsweg 25, 8331CM Steenwijk
Organisatie:
Zwem- en Polo-Club Steenwijk 1934
Wat is de Nederlandse Masters Club Meet?
De gedachte achter de Nederlandse Masters Clubmeet is, om naast de individuele Masters
Wedstrijden, een echte teamwedstrijd te organiseren voor Masters. Samen als club strijden om de
beste vereniging van Nederland te worden!
Voor wie?
Zwemmers en zwemsters uit de officiële Masters Leeftijdsgroepen kunnen hier aan deelnemen. De
teamgrootte is minimaal 7 en maximaal 13 deelnemers. Verenigingen kunnen met maximaal 2 teams
deelnemen. Deelnemers kunnen slechts in één team starten.
Waarom in Steenwijk?
Steenwijk ’34 is een vereniging met een sterk groeiende masters afdeling en wil naast deelnemen
graag Masterswedstrijden organiseren. Verder bestaat de vereniging dit jaar 85 jaar, een prachtige
gelegenheid om de Nederlandse Masters Club Meet te organiseren!
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Uitnodiging:
Z&PC Steenwijk ’34 nodigt alle Mastersteams in Nederland uit om deel te nemen aan de
Nederlandse Masters Club Meet 2019 op zaterdag 14 september 2019 in het zwembad De
Waterwyck (25 m, 6 banen) te Steenwijk.
Aanvang wedstrijd:
14.00 uur
Aanvang inzwemmen: 13.15 uur

Programma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

200 meter wisselslag
50 meter rugslag
100 meter vrije slag
50 meter schoolslag
100 meter vlinderslag
4 x 50 meter wisselslag

dames / heren
dames / heren
dames / heren
dames / heren
dames / heren
dames / heren / mix

Pauze
7.
8.
9.
10.
11.
12.

100 meter schoolslag
50 meter vlinderslag
100 meter rugslag
50 meter vrije slag
100 meter wisselslag
4x50 meter vrije slag

dames / heren
dames / heren
dames / heren
dames / heren
dames / heren
dames / heren / mix

Na afloop van de wedstrijd is in de foyer een gezellige nazit, met een warm buffet en de
prijsuitreiking.

Informatie:
MasterSprint website - https://mastersprint.nl/nmcm-2019/
En
Website Steenwijk ‘34 - https://www.steenwijk34.nl/zwemmen/nmcm2019
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Routebeschrijving naar Zwembad de Waterwyck te Steenwijk

Sportcomplex
de Waterwyck

Sportcomplex De Waterwyck

Gagelsweg 25, 8331 CM Steenwijk
Parkeerterrein bij het zwembad.

Vanuit Heerenveen
•
•
•
•
•
•
•

A32 Afslag Steenwijk Centrum
Onderaan de afrit links af
Bij de rotonde rechts af naar de Eesveenseweg
Bij de rotonde linksaf naar de Middenweg
Middenweg volgen en de 5e weg rechts naar de Gagelsweg
Over het spoor
Na circa 50 meter zwembad aan de rechterzijde

Vanuit Zwolle
•
•
•
•
•
•
•

A32 Afslag Steenwijk Zuid
Onderaan de afrit links af
Bij de rotonde rechtdoor naar de Meppelerweg
Rechtdoor blijven rijden naar de Schansweg
Rechtsaf naar de Gagelsweg
Op de rotonde recht door
Na circa 200 meter zwembad aan de linkerzijde

Vanuit Emmeloord
•
•
•
•

Vanaf de N333 / N334 rechtdoor op de rotonde naar de Zuidveenseweg
Bij de volgende rotonde rechtdoor naar de Schansweg
Schansweg volgen en de 2e weg linksaf naar de Gagelsweg en op de rotonde recht door
Na circa 200 meter zwembad aan de linkerzijde
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Bepalingen
1. Algemeen
a)
b)
c)
d)

Er wordt gezwommen volgens de (masters)reglementen van de FINA.
Baanlengte: 25 meter, aantal banen 6.
Ook dagstartvergunninghouders kunnen deelnemen in een team.
De deelnemers worden naar inschrijftijd ingedeeld, dames en heren kunnen hierdoor in
dezelfde serie uitkomen. Er dient altijd met een inschrijftijd te worden ingeschreven, dit mag
ook een trainingstijd / geschatte tijd zijn, indien geen recente tijd voorhanden is.

2. Teamsamenstelling
a) Een team bestaat uit:
1) Minimaal 7 en maximaal 13 personen (van jaargang 1999 of ouder).
2) De teamsamenstelling (aantal heren, aantal dames en verdeling over de
leeftijdsgroepen) is vrij.
3) Elk team levert verplicht 1 official, deze wordt een gratis buffet aangeboden.
b) Deelname uitsluitend voor Nederlandse verenigingen die aangesloten zijn bij de KNZB.
c) Per vereniging kunnen maximaal 2 teams worden ingeschreven. Elk team dient apart
ingeschreven te worden (zie ook bepaling 6). Alleen het 1e team zal worden geplaatst. Het 2e
team wordt geplaatst onder voorbehoud van voldoende ruimte. Mocht bij sluiting van de
voorinschrijving nog ruimte zijn voor extra teams, dan kan de organisatie besluiten om de 2e
teams toe te laten.
d) Per persoonlijk nummer mogen per team maximaal 3 zwemmers worden ingeschreven.
e) Men kan maar voor 1 team uitkomen en mag maximaal 4x starten (inclusief estafette)
f) Bij het volledig afmelden van een teamlid na sluiting van de wijzigingsdatum:
1) Mogen, met inachtneming van de bepalingen, de starts worden ingevuld door
andere zwemmers van hetzelfde team (er kan geen extra zwemmer worden ingezet).
2) Zal een vervanger zwemmen in de baan van het afgemelde teamlid.
3) Mag de vervanger in een andere leeftijdsklasse uitkomen.
4) Mag de vervanger een ander nummer afmelden, mits daar voldoende zwemmers van
het team overblijven (de zwemmer mag daar niet worden vervangen).
5) Mag een estafetteploeg door een vervanging van samenstelling en leeftijdsklasse
veranderen.
6) Kan men de wijziging doorgeven tot een uur voor aanvang van de wedstrijd.
g) Er zal gebruik worden gemaakt van de éénstartsprocedure. Ook kan de overhead
startmethode worden toegepast om de lengte van de wedstrijd te beperken.
h) Er wordt gebruik gemaakt van elektronische tijdwaarneming.
i) Indien men een poging wil doen om een Europees of Wereld Mastersrecord te breken, moet
men dit bij de inschrijving aangeven. Het betreffende inschrijfformulier zal op de
MasterSprint website worden geplaatst, zie ook bepaling 6 (inschrijvingen).
j) Deelnemers kunnen de organisatie nooit aansprakelijk stellen voor de gevolgen van
deelname. Door inschrijving bevestigen de deelnemers fit genoeg te zijn om aan deze
wedstrijd deel te nemen.
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3. Estafettes
a) Per estafettenummer kan per team slechts 1 maal een estafetteteam worden ingeschreven.
b) De estafetteteams bestaan uit 4 dames, 4 heren, of 2 dames en 2 heren.
c) Wijzigen van estafetteploegen dient te geschieden door het opgeven van de nieuwe
samenstelling door de inschrijvende vereniging. Deze dient uiterlijk een uur voor aanvang
van de wedstrijd te zijn ingeleverd.

4. Puntentelling teams
a) Iedere gezwommen tijd wordt omgezet in punten. De punten zijn gerelateerd aan de meest
recente Masters wereldrecordlijsten (1/9/2019. Hoe dichter de prestatie bij een
wereldrecord ligt, hoe meer punten dit zal opleveren. De wereldrecordtijd van de
betreffende leeftijdscategorie wordt gedeeld door de gezwommen tijd en met 100
vermenigvuldigd.
b) Bij diskwalificatie worden geen punten toegekend.
c) Voor individuele nummers tellen de punten van de 2 beste zwemmers per club per
programmanummer mee voor de puntentelling. Wanneer er een zwemmer ontbreekt, zal dit
0 punten opleveren.

5. Prijzen
a) Het team met de meeste punten wint en ontvangt de wisselbeker. Indien deze wisselbeker 3
maal op rij of 5 maal in totaal is gewonnen, mag de winnende vereniging deze wisselbeker
behouden.
b) Voor alle zwemmers uit de ploegen die als 1e, 2e of 3e zijn geëindigd, is er een medaille.
Deze prijzen worden aangeboden door de hoofdsponsor van Steenwijk ’34:
Klaverblad Verzekeringen.
c) Aan alle deelnemende ploegen wordt een herinneringsplaquette uitgereikt. Deze worden
aangeboden door de hoofdsponsor van Steenwijk ’34: Klaverblad Verzekeringen.
d) Er zijn geen prijzen voor individuele nummers en estafettes.
e) De prijzen worden tijdens het Mastersbuffet uitgereikt. De prijzen worden niet nagestuurd.
f) Zwemmers die een Nederlands -, Europees - of Wereld Mastersrecord hebben gezwommen
kunnen worden opgeroepen voor een extra ceremonie. Niet aanwezig betekent geen prijs.

6. Inschrijvingen
a) Voor deze wedstrijd geldt tot en met 14 juli 2019 een voorinschrijving waarbij verenigingen
kunnen aangeven dat zij met een team meedoen.
1) Deelname geschiedt op basis van volgorde van inschrijving.
2) Bij grotere belangstelling zal een reservelijst worden opgesteld.
b) Een vereniging kan een 2e team inschrijving, die worden echter onder voorbehoud van
voldoende ruimte na 14 juli geplaatst.
c) Na 14 juli 2019 zal op basis van de voorinschrijvingen worden bekeken of er aanpassingen
nodig zijn om de wedstrijd voor het ingeschreven aantal teams mogelijk te maken.
d) De definitieve inschrijving sluit op woensdag 14 augustus 2019 om 20:00 uur.
e) Inschrijven kan uitsluitend met behulp van een Lenex v3 compatibel computerprogramma.
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f)
g)

h)

i)

j)
k)
l)

m)

Het lxf uitnodigingsbestand is te vinden in de webkalender van de KNZB en op de
MasterSprint website.
U kunt uw inschrijving met bijbehorende bestanden verrichten via e-mailadres
mastersinschrijvingen@mastersprint.nl . U dient als onderwerp in de mail te vermelden:
“Inschrijving NMCM2019”+ de naam van uw vereniging.
U dient de volgende bestanden mee te sturen:
1) 1 x lxf (Lenex v3 compatibel) met alle digitale data voor het wedstrijdprogramma.
2) 1 x pdf met overzicht van alle te zwemmen nummers, op volgorde van naam, met
vermelding van startnummer en namen estafettezwemmers.
3) 1 x docx, het inschrijfformulier, deze is te vinden op de MasterSprint website.
Dus 3 bestanden met bij alle bestanden uw verenigingsnaam er in, volgens de volgende
naamstelling:
1) 2019-09-14=(naam van uw zwemvereniging)-NMCM2019-inschr.lxf
2) 2019-09-14=(naam van uw zwemvereniging)-NMCM2019-inschr.pdf
3) 2019-09-14=(naam van uw zwemvereniging)-NMCM2019-inschrijfform.docx
NB: Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten.
NB: Het lxf dient de contactgegevens van het (Masters)wedstrijdsecretariaat te bevatten.
Bij inschrijving via e-mail krijgt u tweemaal een ontvangstbevestiging:
1) Automatisch als bevestiging dat de e-mail is aangekomen (max. 1 maal per dag), bel
of mail als u deze niet heeft ontvangen (zie laatste blad bepalingen bij inlichtingen).
2) Persoonlijk van de organisatie of de inschrijving correct is verlopen. Alleen met deze
tweede ontvangstbevestiging is uw inschrijving definitief door de organisatie
ontvangen en geaccepteerd.
3) Het eerste bericht volgt snel, voor het tweede bericht streven we naar maximaal 24
uur. Dit kan rond de feestdagen en de sluiting van de inschrijving langer zijn.
Per team wordt gevraagd een jurylid ter beschikking te stellen.
1) Per jurylid de volgende gegevens doorgeven:
i. Voorletters, naam, bevoegdheden, woonplaats, e-mailadres.
2) Het jurylid wordt, indien nodig persoonlijk op de hoogte gesteld (met kopie aan het
betreffende secretariaat). Graag willen we weten of er dan ook (gratis) gebruik wordt
gemaakt van het warme buffet na afloop van de wedstrijd. Dit kan via het inschrijfformulier worden aangegeven.

7. Afmelden
a) Afmeldingen en vervangingen door nog niet opgestelde zwemmers kunnen tot 3 dagen voor
de wedstrijd (woensdag 11 september 20:00) worden doorgegeven aan
mastersinschrijvingen@mastersprint.nl .
b) Op de dag van de wedstrijd dient men zich voor afmeldingen en wijzigingen tot een uur voor
aanvang van de wedstrijd te melden bij het jurysecretariaat. Zie hiervoor de bovengenoemde
voorwaarden voor vervanging en wijzigen van estafettes.
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8. Inzwemmen
a) Het inzwemmen vindt voor aanvang van de wedstrijd plaats. De baanindeling is mogelijk aan
de hand van de 100 meter vrij tijden. Houdt u zich aan deze afspraken.
b) Het recreatiedeel van het zwembad de Waterwyck is ook voor de deelnemende teams en
supporters beschikbaar. Tijdens de wedstrijd kunt u gebruik maken van dit recreatiedeel. De
organisatie heeft toezicht geregeld. Kinderen die geen zwemdiploma hebben zijn verplicht
bandjes te dragen en moeten permanent onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een
ouder of begeleider staan.

9. Uitslagen
a) De uitslagen zijn na de wedstrijd te bekijken op de MasterSprint website en de website
Steenwijk ‘34

10. Mastersbuffet
a) Aansluitend op de wedstrijd is het Mastersbuffet. Direct na dit warme buffet is de
prijsuitreiking.

11. Kosten
a) Inschrijfkosten per team (inclusief entree, starts, estafettes, 1 startlijst) € 80,- per team.
b) De verschuldigde startgelden zijn verschuldigd bij inschrijving.
c) Warm buffet € 13,50 per deelnemer bij voorinschrijving, graag een bericht aan de organisatie
indien vegetarisch en/of andere dieetwensen.
d) Extra startlijsten kunnen worden gedownload op de MasterSprint website en de website
Steenwijk ‘34.
e) Het startgeld vooraf overmaken op bankrekeningnummer: NL63 RABO 0302 092 811 t.n.v.
Zwem en Poloclub Steenwijk 34, onder vermelding van: “NMCM2019 + naam vereniging”

12. Inlichtingen
a) Casper Dollekamp, tel.nr: 06-52592636, e-mail: NMCM2019.Steenwijk34@gmail.com
b) Harold Matla, tel.nr: 06-24531775, e-mail: Harold@mastersprint.nl

13. Bereikbaarheid tijdens NMCM
a) De wedstrijdorganisatie is tijdens de wedstrijd bereikbaar via telefoonnummer 06-52592636
en via het e-mailadres: mastersinschrijvingen@mastersprint.nl .
b) NB: afmeldingen en wijzigingen kunnen uitsluitend via dit mailadres worden doorgegeven.

14. Slotbepaling
a) De organisatie houdt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de wedstrijd af te
gelasten of aan te passen.
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