
 

Club Nautique de Croix                                                              1 
 

 

 

Rencontre 
amicale  

 
24/05/2014 

 
 
 
 

Rencontre amicale des Maîtres Bad 25 m  - 5 Banen 

Zaterdag 24 mei 2014 1 dag - namiddagsessie  

CROIX Individueel & aflossing 

Masters (1989 & vroeger) 
Contact: 
eric.verboven66@gmail.com 

Inschrijvingen: tegen uiterlijk 02/05  
3,00€ per start 

Piscine Municipale Croix 
Rue Victor Schoelcher, 59170 
Croix, France 

 

Benaming 
 

Vriendschappelijke competitie op uitnodiging door organiserende club. 
 

Inschrijvingsmodaliteiten 
 
Clubs aangesloten bij FFN : ExtraNat.fr  - 31 maart 2014 tot 02 mei  2014  
Buitenlandse clubs : via Excel-sheet  - 31 maart 2014 tot 02 mei  2014 
 
Op de dag van de competitie worden geen extra inschrijvingen aanvaard.  
 
 

Categorieën 

 
Categorieën 

Individueel 
C1  : 1989-1985 C6  : 1964-1960 C11: 1939-1935 
C2  : 1984-1980 C7  : 1959-1955 C12: 1934-1930 

C3  : 1979-1975 C8  : 1954-1950 C13: 1929-1925 
C4  : 1974-1970 C9  : 1949-1945 C14: 1924-1920 
C5  : 1969-1965 C10: 1944-1940 C15: 1919-1915 

 
Aflossingen (Mixtes)  
Masters R1 : 100 tot 119 jaar  Masters R4 : 200 tot 239 jaar 

Masters R2 : 120 tot 159 jaar Masters R5 : 240 tot 279 jaar 
Masters R3 : 160 tot 199 jaar Masters R6 : 280 jaar en + 

 
Opgelet : de categorie C0 (20-24 jaar) is niet toegelaten ! 
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Programma 
 

1. 4 x 50  wisselslag gemengd 
 

2. 50 rugslag 
 

3. 100 schoolslag 
 

4. 50 vrije slag 
 

5. 100 vlinderslag 
 

6. 100  wisselslag 
 

7. 50 schoolslag 
 

8. 100 rugslag 
 

9. 50 vlinderslag 
 

10. 100 vrije slag 
 

11. 4 x 50 vrije slag gemengd 
 
 
Pauze   5 ’ na wedstrijden n° 1 & 10 
 
Pauze  20’  na wedstrijd n° 6 
 
 
Uurrooster 
 
Het uurrooster is indicatief.  De organisator behoudt zich het recht voor om het 
uurrooster aan te passen in functie van het aantal deelnemers. 
 
Deuren open en begin inzwemmen :  15h00 
Start competitie :  16h00 
 
 
Organisatie van de series 
 

 De series worden gemengd (dames en heren) gezwommen. Series worden 
samengesteld volgens de inschrijvingstijden. 
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Jury & forfaits 
 
Voor het goede verloop van de competitie wordt elke club gevraagd min. 1 official af te 
vaardigen.  
 
Eventuele forfaits moeten zo snel mogelijk via e-mail doorgegeven worden (tot maandag 
19/05/2014) :  eric.verboven@bbox.fr  of op het secretariaat van de competitie  (de dag 
van de competitie). 
 
 
Sportief reglement 
 
Maximum aantal starts per deelnemer :  4  
Een zwemmer/zwemster mag aan de 2 aflossingen deelnemen  
 
Gemengde aflossing : 1H + 3D oF  2H + 2D  OF  3H + 1D.  
 
De samenstelling van de aflossingsploegen mag veranderd worden op voorwaarde dat 
de aflossingsploeg in dezelfde leeftijdscategorie (zie tabel categorieën - aflossingen) 
blijft. 
 
 
Klassement 
 
Klassement op tijd per categorie.  
Klassement op punten volgens de verouderingscoëfficiënt Masters. 
 
 
Prijzen 
 
Podium voor de 3 beste zwemmers per wedstrijd volgens het behaalde puntentotaal 
(alle categorieën door elkaar)  
 
Beker voor het team dat het meeste punten behaalt over alle wedstrijden heen.  
 
Uitreiking prijzen na het einde van de competitie  
 
 
Extra sportief 
 
« Verre de l’amitié » na het einde van de competitie (vóór de prijsuitreiking) 
 
Snacks te verkrijgen aan de bar 


