Beste sportliefhebbers van Kortemark,

In het kader van de Vlaamse Zwembaddagen, organiseert onze
zwemclub KORF in samenwerking met de gemeente naar jaarlijkse
gewoonte de traditionele ZWEMMARATHON, dit jaar op 20 en 21
november.
Alle scholen, sport- en andere verenigingen, jeugdbewegingen en - clubs
zijn er uiteraard van harte welkom om deze uitdaging in een sportieve
sfeer aan te gaan. Wie zwemt de grootste afstand bijeen gedurende
55min? Klassement wordt opgemaakt in 2 categorieën: scholen en
verenigingen
Praktisch:
Wanneer?
Zaterdag 20/11/2010 vanaf 14.00: scholen, inclusief WATERPOLOwedstrijden:
Vooropgesteld schema:
14.00-14.55: school 1 <-> school 2
15.00-15.20: waterpolo: school 1 <-> school 2
15.30-16.25: school 3 <-> school 4
16.30-16.50: waterpolo: school 3 <-> school 4
17.00-17.55: school 5 <-> school 6
18.00-18u20: waterpolo: school 5 <-> school 6
Zondag 21/11/2010 vanaf 9.00: verenigingen

Waar?
Zwembad Flipper
Handzamestraat 20
8610 Kortemark
Reglement marathon?

Een ploeg bestaat uit minimum 6 zwemmers en
maximum 12.

Voor verenigingen zijn ten hoogste 2
competitievergunninghouders toegelaten.

Een school, vereniging of club mag maximaal 2
ploegen inschrijven.

De complete ingeschreven ploeg moet tenminste 10
min. voor aanvang van hun reeks aanwezig zijn.

Elke reeks begint om het uur precies en duurt 55 min. 2
banen zijn ter beschikking per ploeg en de bedoeling is
natuurlijk om zo veel mogelijk lengtes te zwemmen.

De organisatie van de beurten binnenin een ploeg is
vrij, maar elke aanwezige zwemmer moet tenminste
twee lengtes zwemmen.

Supporters zijn van harte welkom, maar de supporters
blijven in de cafetaria, niet in de badruimte.

Niet erkende verenigingen of groeperingen zijn welkom
maar worden niet in het klassement opgenomen.
Het volledige reglement kunt u apart in de bijlage vinden.
Reglement waterpolo (enkel scholen)?

Aantal deelnemers per school is onbeperkt

Max 6 personen per ploeg gelijktijdig in het water

Wisselen gebeurt enkel na een doelpunt

Spelers hoeven niet meegedaan te hebben met de
zwemmarathon (aparte deelname aan waterpolo kan dus
ook!!)

Geen discussie met de scheidsrechter: hij / zij heeft gelijk!

Reglement ter inzage op de dag zelf

Bij voldoende deelnemers past KORF de speelduur aan aan
het aantal deelnemende ploegen (bv 2 wedstrijden van 10’
ipv 1 van 20’)

Inschrijvingen?
Voor dit onvergetelijke evenement wordt de inschrijving van uw
ploeg(en) verwacht op 15/11/2010 ten laatste op het volgende
(mail)adres:
Aanspreekpunt zwemmarathon 2010:
Edwin Callens
Torhoutstraat 49
8610 Kortemark
edwincallens@scarlet.be
Om een goede en vlotte organisatie te kunnen verzekeren, vragen wij U
zo snel mogelijk in te schrijven.
Met vriendelijke en sportieve groeten,
Het bestuur
KORF vzw

