
49st winterse oversteek
van de Maas

Zondag 28 februari 2016
Zwembad van Hoei (Av. Godin Parnajon)

Een organisatie van de Stad van Hoei, COOL Huy asbl 
in samenwerking met de Zwemclub CN Huy

VOORPROGRAMMA

Het reglement van het evenement wordt bepaald op basis van het sportreglement 
vastgelegd door de FINA. Er wordt wel afgezien van het artikel 5.5 dat de 
minimumtemperatuur van het water op 16°C wordt vastlegt.
→ Geen neopreen toegelaten, behalve voor badmutsen.
Een valse start wordt met 5 seconden bestraft. Max. 2 wedstrijden per deelnemer.

Enkel het organiserend comité van de Winterse oversteek van de Maas is bevoegd om 
een betwisting of geschil te beslechten en registraties te valideren.
De besluiten zullen onherroepelijk zijn. 

Uiterste datum van inschrijving: 21 / 02 / 2015   Op te sturen ter attentie van:

COOL Huy - Rue du Marais, 120 – 4500 HUY
0478 / 59 10 83      meuse@traverseedelameuse.be 

Plaats van de afspraak:
Gemeentelijk zwembad - Avenue Godin Parnajon, 5 in 4500 HUY
Vestiaires, Douches en Toiletten zijn beschikbaar in het zwembad van Hoei
Transport per bus tussen aankomst en start: 10h20 en 11h30.
De veiligheid wordt verzekerd door de aanwezigheid van boten en duikers. 

Info en     Timing :
Voor alle wedstrijden: 

Vertrek: In de wachtruimte, Quai de Compiègne. 
                          Elke wedstrijd wordt 5 minuten voor aanvang omgeroepen.

Aankomst: tussen de gele vlaggen , stroomopwaarts van de Europabrug, Quai d’Arona,
              Minimumafstand : 120 meter.

Het nummer op de badmuts moet naar voor (op voorhoofd) gedragen worden.
De organisatie heeft het voorrecht de wedstrijden in te delen. De timing kan in functie daarvan aangepast worden.

09u00 – 10u00: uitdelen van de badmutsen en nummering 

10u00: bijeenkomst van de afgevaardigden en samenstelling van de Jury 

             1                2               3

10h30 : Schoolslag            (2 Categorieën)   Dames  1966 et -     Heren 1956 et -
10h40 : Schoolslag Dames(2 Categorieën)       1982 à 1996             1967 à 1981
10h50 : Schoolslag Heren  (2 Categorieën)      1982 à 1996        1957 à 1966          
11h00 : Schoolslag Heren  (1 Categorie)         1967 à 1981    
   
11h10 Pauze Demonstratie                        1/2 Overzwemming        50  Meter 

                          
11h40 : Schoolslag            (2 Categorieën)    Dames 1997 et +      Heren 1997 et +
11h50 : Demonstratie                                  1 Overzwemming
12h10 : Vrije slag              (3 Categorieën) Dames      Heren 1982 et +       Heren 1981 et -

13h30 : Uitreiking van de prijzen in het zwembad  
  
 Iedere deelnemer krijgt een aandenken                             1ste prijs per categorie
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