Bepalingen 5 kilometerwedstrijd
1. Er wordt door de organisatie geen inschrijflimiet gesteld.
2. Er wordt door de organisatie wel gerekend op een verantwoorde inschrijving.
3. Iedere deelnemer, die 30 minuten na de tijd van de winnaar de boei op 750 m. gerekend vanaf de finish niet
is gepasseerd, zal op last van de scheidsrechter de wedstrijd moeten beëindigen.
4. Iedere deelnemer die 30 minuten na de tijd van de winnaar nog niet is gefinisht, doch wel het 750 m
keerpunt gerekend vanaf de finish, is gepasseerd kan van de scheidsrechter toestemming krijgen de
wedstrijd af te maken, daarbij rekeninghoudend met de fysieke gesteldheid van de deelnemer.

Wedstrijdbepalingenvoor de individuele schoolslag tijdrace.
1 Inschrijving tijdrace dient te geschieden gelijk met de overige inschrijvingen. Op de wedstrijddag
inschrijven is niet mogelijk.
2. Deelname open voor meisjes/dames, jongens/heren.
3. Startvolgorde en starttijd
a. meisjes minioren 5, jongens minioren 6 starten als eerste in volgorde van aanmelding;
b. jun 1, 2 en 3 (bij de jongens ook 4) starten daarna;
c. vervolgens starten jeugd 1 en 2;
d. tot slot starten de senioren en masters;
e. deelnemers onder b, c, d starten in omgekeerde (de laagst geklasseerde eerst) volgorde van het jun.
schoolslageind-klassement 2011;
f. de plaats van de deelnemer in het hoogste schoolslag-eindklassement 2011 is bepalend voor de
startvolgorde, m.a.w. plaats in het senioren schoolslageindklassement 2010 gaat voor die in het jeugd
schoolslageindklassement 2010 etc.;
g. aangemelde deelnemers, niet voorkomend op één der bovengenoemde schoolslageindklassementen 2012,
starten als eerste van de (leeftijds)groep waartoe zij behoren, masters voor de senioren;
h. deelnemers starten met een tussentijd van 15 seconden.
4. Startprocedure
a. op het teken van de groepskamprechter gaan de eerste drie geplaatsten op de startlijst te water en gaat de
nummer één klaarliggen op de (denkbeeldige) startlijn, de nummers twee en drie liggen ca. 2 meter achter de
startlijn;
b. op het startsignaal vertrekt nummer één en gaat nummer twee direct klaarliggen op de startlijn, terwijl vanaf
de kant nummer vier te water gaat etc.;
c. als een op de startlijst geplaatste deelnemer niet aanwezig is neemt de volgende deelnemer de plaats in.
5. Regels tijdens het zwemmen van de tijdrace
a. er wordt reglementair gezwommen, volgens het KNZB (Open Water) zwemreglement;
b. een deelnemer die ingehaald wordt mag niet van zijn (rechte) zwemlijn afwijken;
c. een deelnemer die inhaalt dient te allen tijde een afstand van minimaal 2 meter, zowel links als rechts,
achter als voor, in acht te nemen t.o.v. de ingehaalde deelnemer, dus ook na het inhalen;
d. stayeren (enige tijd op minder dan 2 meter achter een voorligger blijven zwemmen) is niet toegestaan;
e. tijdens het keren en het finishen (vanaf ca. 10 meter voor de finishplaat) volstaat een afstandhouden van 1
meter, echter het hierbij hinderen van, en/of contact maken met een andere deelnemer, leidt tot uitsluiting van
degene die de veroorzaker is.
6 Procedure tijdwaarneming
a. de organisatie maakt, aan de hand van het bepaalde in punt 3, een startlijst van de aangemelde
deelnemers, met daarop capnummer, capkleur, naam, startnummer en vereniging;
b. bij de start van de eerste deelnemer worden minimaal twee printerklokken in werking gesteld;
c. bij het finishen wordt het capnummer en de bijbehorende cap kleur genoteerd, alsmede de finishtijd;
d. na finish van de laatste deelnemer stelt de jury de uitslag per leeftijdsgroep vast, t.w. minioren, junioren,
jeugd, senioren en masters.
7 Bij een inschrijving van minder dan 5 deelnemers (per nummer) komen de programmanummers 25 en 26
te vervallen.
8 In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien is de beslissing van de scheidsrechter bindend.

