53ste Winterse oversteek
van de Maas
Zondag 27 februari 2022

Een organisatie COOL Huy asbl

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.
De inschrijvingen voor de zwemmers moeten gebeuren via een zwemclub met
erkenning “koud water/ijsberen/winterzwemmen”, of men moet een medisch
attest voorleggen inclusief inspanningstest/medische sporttest.
http://www.traverseedelameuse.be/documents.htm
Uiterste datum van inschrijving: 23 / 02 / 2022

Op te sturen ter attentie van:

COOL Huy - Rue du Marais, 120 – 4500 HUY
0478 / 59 10 83
meuse@traverseedelameuse.be
Praktische informatie:
Afspraak zwemmers: “IPES”, av. Delchambre 6, Huy
09u00 – 09u45: Uitdeling van de genummerde badmutsen en nummermarkering.
Vestiaires, Douches en Toiletten zijn beschikbaar “IPES”, av. Delchambre 6, Huy
Green transport per bus tussen aankomst en start
De veiligheid wordt verzekerd door de aanwezigheid van boten en duikers.
Voor de individuele wedstrijden:
Vertrek: In de wachtruimte/tent, 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.
Voor de aflossingen:
Zie inschrijvingsfiche aflossingen.
Timing:
09u30: bijeenkomst van de afgevaardigden en samenstelling van de Jury in het
“IPES”, av. Delchambre 6, Huy
10h15: Start 1e wedstrijd
13u00: Drinken maar green maaltijd in het restaurant van het IPES.
Prijsuitreiking in het restaurant van het IPES.
Souvenir voor elke deelnemer – 1 prijs per categorie.
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Wedstrijden :
1

Schoolslag Dames

1992 tem 2001

2

Schoolslag Heren

1992 tem 2001

3

Schoolslag Dames

2002 tem 2012

4

Schoolslag Heren

2002 tem 2012

5

Schoolslag Dames

1972 tem 1981 et 1982 tem 1991

6

Schoolslag Heren

1982 tem 1991

7

Schoolslag Heren

1972 tem 1981

8

Schoolslag Dames

1962 tem 1971, 1961 en vroeger

9

Schoolslag Heren

1962 tem 1971, 1961 en vroeger

Pauze + Demo 1/2 oversteek
10 Vrije slag Dames

1982 tem 1991, 1992 tem 2001, 2002 tem 2012

11 Vrije slag Heren

1982 tem 1991, 1992 tem 2001, 2002 tem 2012

12 Vrije slag Dames

1972 tem 1981, 1971 en vroeger

13 Vrije slag Heren

1971 tem 1981,

14 Vrije slag Heren

1962 tem 1971, 1961 en vroeger

Pause + voorbereiding aflossing
15 Aflossing 4x oversteek: minimum 1x heer, 1x dame en 1x schoolslag,
daarnaast is alles naar keuze.
Inschrijvingen voor de aflossing, graag het bijgevoegde formulier
gebruiken.
De volgorde van de races kan worden gewijzigd om, zonder zwemmers te
benadelen, de hersteltijd te vergroten van zwemmers die deelnemen aan
verschillende races.
Opmerking : deelname aan de wedstrijden van deze editie 2022 is gratis ondanks
de hoge kosten voor uw ontvangst, uw comfort en uw veiligheid. Indien u ons
wenst te steunen en om u in 2020 opnieuw te kunnen verwelkomen mag u
altijd een gift doen op de bankrekening van de club met als vrije mededeling
“gift”.Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.
COOL Huy asbl IBAN : BE35 0689 3856 3337 BIC : GKCCBEBB

53ste Winterse oversteek
van de Maas
Zondag 27 februari 2022
Inschrijvingsformulier aflossingen

Club: …..…,,,,…...…………………..

Wijzigingen moeten worden doorgegeven aan het secretariaat VÓÓR aanvang van
de eerste wedstrijd vrije slag.
Team A :

Naam

Voornaam

Zwemmer 1 (Schoolslag) : ……………….…………...……

…..……...…………………..

Zwemmer 2 :

……………….…………...……

…..……...…………………..

Zwemmer 3 :

……………….…………...……

…..……...…………………..

Zwemmer 4 :
onder voorbehoud

……………….…………...……

…..……...…………………..

Team B :

Naam

Voornaam

Zwemmer 1 (Schoolslag) : ……………….…………...……

…..……...…………………..

Zwemmer 2 :

……………….…………...……

…..……...…………………..

Zwemmer 3 :

……………….…………...……

…..……...…………………..

Zwemmer 4 :
onder voorbehoud

……………….…………...……

…..……...…………………..

Reglement:
Deelname aan 2 individuele wedstrijden bovenop de aflossing is toegelaten.
Verstek/forfait van een zwemmer aan één individuele wedstrijd is toegelaten, indien hij/zij
ook deelneemt aan de aflossing.
Aflossing van 3 of 4 zwemmers, afhankelijk van de stroomsterkte van de Maas.
IDe organisatoren hebben het recht het aantal zwemmers te bepalen alsook het al of niet
houden van de aflossingen, in functie van de omstandigheden.
Elke deelnemer moet minstens aan 1 andere wedstrijd deel genomen hebben
vóór zijn/haar aflossing.
Elk aflossingsteam moet minstens 1 vrouwelijke en 1 mannelijke zwemmer bevatten.
De eerste zwemmer (de starter) MOET schoolslag zwemmen.
Team A, het eerste team van elke club is automatisch ingeschreven, een 2e team kan enkel
deelnemen indien mogelijk, dit is afhankelijk van de beschikbare plaatsen.
De ingeschreven deelnemers mogen ook ingeschreven zijn voor beide individuele
wedstrijden, zodat men alsnog 2x kan zwemmen indien de aflossingen afgelast zijn of
de aflossingsteams uit 3 zwemmers bestaan.
De 4e zwemmer op het inschrijvingsformulier is diegene die niet deelneemt aan de aflossing
indien de beslissing valt een aflossing te doen met 3 zwemmers.
Aflossingsprocedure : zwemmers 2, 3 en 4 krijgen elk een (lang) touw en staan klaar op het
droge met het uiteinde van het touw ter hoogte van het water. Alvorens te duiken/springen
moet de voorgaande zwemmer het touw vanuit het water overnemen en eenmaal op het
droge aan de rechter van het betreffende aflossingspunt afgeven. Indien men het touw niet
kan afgeven (verloren, te vroeg gelost en gezonken) krijgt het team 30 seconden straftijd.
Tijdens de aflossingsprocedure mag de zwemmer die van de boord springt de veiligheid van de andere
zwemmers in het water niet in gevaar te brengen, anders riskeert deze een straftijd van 5 seconden tot
diskwalificatie. / Na de aflossingsprocedure moeten de zwemmers in het water zich laten afdrijven langs de
muur tot aan de aankomstplaats van de wedstrijd. / De deelnemers van elk aflossingsteam moeten
identieke badmutsen dragen. Gelieve een foto van de te dragen badmuts toe te voegen aan de inschrijving
om voldoende verschillende badmutsen te verkrijgen tussen de verschillende teams.
De franstalige versie van het huidige reglement is de referentie.

