Zwemdoortocht van Hoei
in de Maas
1000 M
Zondag 10 Juli 2016
Een organisatie van COOL Huy asbl in samenwerking met de Stad van Hoei.

VOORPROGRAMMA
Het reglement van het evenement wordt bepaald op basis van het
sportreglement vastgelegd door de FINA.
Twee categorieën:
--> 1) « zwemmers » : Geen neopreen toegelaten, behalve voor badmutsen.
–-> 2) « Open » : uitrusting toegelaten
Voor categorie 1 : de inschrijvingen moeten verstuurd worden via het
secretariaat van de club waarbij men aangesloten is.
Voor categorie 2 : individuele inschrijvingen zijn toegelaten.
Leeftijdscategorieën : 18 jaar en jonger; 19 tot 34; 35 tot 54; 55 en ouder.
Het comité heeft het recht bepaalde leeftijdscategorieën samen te nemen in
functie van het aantal inschrijvingen.
Inschrijving: Uiterste inschrijfdatum voor categorie 1 , « Zwemmers » voor
4/7/2016,
Prijs : 5€ voor 4/7/2016, 8€ voor 10/7/16, IBAN BE97 3631 3133 8949

met bijschrift : « inschrijving KM » + club + naam van de zwemmer.
10 euro bij inschrijven ter plaatse (10/07/16)
De zwemmers die ingeschreven zijn voor “de km” hebben ook de
mogelijkheid om deel te nemen aan de (zomerse) oversteek van de Maas,
die ook plaats vindt op 10/07/15.
Op te sturen ter attentie van:
COOL Huy - Rue du Marais, 120 – 4500 HUY
meuse@traverseedelameuse.be
Graag aangeven : categorie (Zwemmers/Open), zwemstijl, geslacht en leeftijd.
Plaats van de afspraak: thv l'Aubette, avenue Delchambre te 4500 HUY
Het is aangeraden aan de zwemmers om bij aankomst reeds in badpak of zwembroek te verschijnen.
10u00 : uitdelen van de badmutsen en nummering
10u00 : bijeenkomst van de afgevaardigden en samenstelling van de Jury
Elke zwemmer ontvangen een genummerde badmuts en een drankbonnetje.
Info en Timing : Eerst vertrek : 11u30, laatste vertrek 12u10,
le détail du programme sera confirmé le 7/7/15
Voor alle wedstrijden:
Vertrek : voor het « Hôtel du fort », onder de spoorwegbrug.
Elke wedstrijd wordt 5 minuten voor aanvang omgeroepen.
Aankomst: stroomopwaarts van de Europabrug, Quai d’Arona,
Maximum: 1000 meter.
Remise des prix thv l'aubette Avenue Delchambre.
Vestiaires, Douches en Toiletten zijn beschikbaar in het zwembad van Hoei
De veiligheid wordt verzekerd door de aanwezigheid van boten, duikers en kayaks.
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.

