46st winterse overzwemming van de Maas
Zondag 24 februari 2013 - Zwembad van Hoei (Av. Godin Parnajon)
Een organisatie van de groep der zwemmers in koud water en van de Stad van Hoei
in samenwerking met die Zwemclub CN Huy

VOORPROGRAMMA
Het reglement van de manifestatie 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 vastlegt. Enkel het organisatorisch comité van de Winterse overzwemming van de Maas
is bevoegd om een betwisting of geschil te beslechten en registraties te valideren.
De besluiten zullen onherroepelijk zijn.
1 enkel vertrek en max. 2 wedstrijden per zwem(-mer)(-ster)
Uiterste datum van inschrijving: 16 / 02 / 2013
Uitsluitend te sturen ter attentie van:
Marc HENNAU - Rue du Marais, 120 – 4500 HUY
0476/ 275 085
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
Vervoer is verzekerd: 3 vertrekken (10u35, 11u35 en 12u15)
De veiligheid wordt verzekerd door de aanwezigheid van motorboten en kikvorsmannen.
Info en Timing :
Voor alle wedstrijden: Aankomst op de rechteroever, stroomopwaarts van de Europabrug (Quai d’Arona, nabij het zwembad)
Minimumafstand : 120 meter.
09u00 – 10u00: uitdelen van de mutsen en nummering
10u00: bijeenkomst van de afgevaardigden en samenstelling van de Jury
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10u45 : Schoolslag Heren (2 Categorieën)
10u55 : Schoolslag Heren (1 Categorie)
11u05 : Schoolslag Dames (2 Categorieën)
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11u15 : Demonstraties - 1/2 Overzwemming
– 50 Meter
11u45 : Schoolslag Heren (2 Categorieën)
11u55 : Schoolslag Dames (2 Categorieën)
12u05 : Demonstratie - 1 Overzwemming
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12u25 : Vrije slag (3 Categorieën)

u45

13u45 : – Uitreiking van de prijzen in het zwembad
– Iedere deelnemer krijgt een souveniertje
– 1ste prijs per categorie
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