Beste ouders/verzorgers en zwemmers,
We staan aan het begin van een nieuw zwemseizoen. De zwemmers zijn weer vol
enthousiasme begonnen aan hun trainingen en de eerste wedstrijden staan alweer in
de planning. Binnenkort ontvangt iedereen de zwemkalender, waarin alle wedstrijden
voor dit seizoen staan.
Om het mogelijk te maken dat alle zwemmers met veel plezier hun wedstrijden
kunnen zwemmen, zijn er veel vrijwilligers actief bij d‟ELFT.
Niet alleen bij het organiseren en indelen van de wedstrijden, maar ook bij de
tijdwaarneming, de jury en niet te vergeten de vrijwilligers bij de wedstrijden.
Wij zijn als vereniging verplicht om bij elke wedstrijd „medewerkers‟ te leveren voor
de diverse taken, zoals programmaverkoop, consumpties verzorgen voor de officials,
de valse startlijn, briefjes lopen, uitreiking medailles en op- en afbouw van het
zwembad.
Bij het niet „leveren‟ van medewerkers, mogen er geen zwemmers van onze vereniging
zwemmen.
Helaas is gebleken dat het heel moeilijk is om deze vrijwilligers te werven. Veelal was
het een klein groepje ouders die deze taken altijd op zich nam. Terwijl er vaak een
hele groep zwemmers aanwezig was.
In overleg met het bestuur is besloten met ingang van komend seizoen, 2010-2011
met een andere opzet te gaan werken.
Bij iedere wedstrijd worden – op alfabetische volgorde – 2 ouders (of meer, indien
nodig) ingedeeld voor de taak „medewerker‟. Dit zijn alleen de wedstrijden waaraan
uw eigen kind deelneemt. U zult worden benaderd door de coördinator medewerkers
van de zwemcommissie en kunt dan uw voorkeur voor een taak doorgeven. Geprobeerd
wordt hier rekening mee te houden.
Belangrijk: indien u bent verhinderd, dient u zelf voor vervanging te zorgen dan wel
te ruilen. Dit per mail doorgeven aan de coördinator medewerkers.
Wij vragen uw begrip voor deze oplossing en rekenen op uw medewerking.
Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt, blijft het gezellig in de vereniging,
kunnen de zwemmers met plezier naar de wedstrijden en blijft het voor iedereen fijn
om lid te zijn van d‟ELFT.
Verder willen wij alle ouders/verzorgers en zwemmers, wellicht ten overvloede,
wijzen op onderstaande regels ten aanzien van de wedstrijden. Lees dit nog eens
goed door. Er zijn wat wijzigingen en dit is belangrijk om te weten.

REGELS RONDOM WEDSTRIJDEN

De volgende regels gelden voor alle wedstrijden:

Voorlopige opstelling
Over het algemeen ontvang je 2 à 3 weken voor de wedstrijd de aanschrijving. Zorg
dus dat het juiste mailadres bekend is bij het secretariaat en dat de mailbox niet vol
zit. Het is mogelijk om twee mailadressen door te geven, bijvoorbeeld van de
zwemmer en de ouders.
De aanschrijving is ook altijd op de site te vinden.
- Als je niet kunt, meldt je dan zo snel mogelijk per e-mail af
wedstrijdzwemmen@d-elft.nl. De uiterlijke afmelddatum staat altijd op de
aanschrijving. Let op: je krijgt altijd een bevestiging van de afmelding.
Dus: alleen na de bevestiging is je afmelding definitief.
- De wedstrijden voor de Veco (Verenigings Competitie) zijn verplicht!
Alleen afmelden na overleg met de hoofdtrainer.
- Het kan zijn dat je je niet hebt afgemeld, maar ziek wordt in de loop van de week.
Dan geldt het volgende:
 Als de wedstrijd op zaterdag is, dan moet je je uiterlijk op donderdag vóór
de wedstrijd om 18.00 uur bij het wedstrijdsecretariaat hebben afgemeld.
 Als de wedstrijd op zondag is, dan moet je je uiterlijk op vrijdag vóór de
wedstrijd om 18.00 uur bij het wedstrijdsecretariaat hebben afgemeld.
 Als je door ziekte of blessure op de wedstrijddag zelf je af moet melden,
dan rechtstreeks bij de ploegleider.
Je bent dan wel het startgeld verschuldigd, maar krijgt verder geen boete.
- Als je bent vergeten om je af te melden, kan dat nog tot een uur voor de
wedstrijd bij de ploegleider. Je bent dan niet alleen verplicht om het startgeld te
betalen, maar je krijgt ook een boete van € 2,65 per start.
- Belangrijk: je bent zelf verantwoordelijk voor je afmelding.
- Als je je helemaal niet afmeldt en dus niet of veel te laat komt, dan betaal je
behalve het startgeld ook een boete van € 10,= per wedstrijd.
De boetes zijn niet bepaald door de vereniging, maar worden opgelegd door de KNZB
en daar kunnen wij dus niets aan veranderen!

Definitieve opstelling
Op de maandag of dinsdag vóór de wedstrijd wordt de definitieve opstelling bekend
gemaakt. Zowel per mail als op de site.
- Kijk hier goed naar.
Er kunnen wijzigingen zijn in het programma en/of estafetteopstellingen.
Als je bent opgesteld voor een estafette, moet je deze ook echt zwemmen.
- Let op de afmeldregels, indien nodig.
- Als je “gewoon” niet op komt dagen, is dat heel vervelend voor je ploeggenoten.
Een gevolg kan bijvoorbeeld zijn dat een estafette niet gezwommen kan worden!
In het geval een zwemmer meerdere keren zonder afmelding niet verschijnt, dan
zal hij of zij voorlopig niet meer opgesteld worden.

Wedstrijddag
-

-

-

In de definitieve inschrijving en begeleidende mail staat altijd vermeld wie de
ploegleider is, welk zwembad, hoe laat het inzwemmen (+wedstrijd) begint en hoe
laat we verzamelen in de hal van het betreffende zwembad. Over het algemeen zal
dit 20 minuten voor aanvang van het inzwemmen zijn.
Het is verplicht d‟ELFT-kleding (shirt) te dragen bij wedstrijden.
Meldt je vooraf altijd bij de ploegleider.
Mocht er onderweg naar het zwembad iets gebeuren, waardoor je niet op tijd
kunt zijn, bel dan altijd naar de ploegleider (evt. een ploeggenoot).
Je dient dus zelf voor vervoer te zorgen.
Heb je echt geen vervoer, neem dan contact op met de ploegleider.
Indien er estafettes aan het einde van het programma staan, wordt het zeer op
prijs gesteld als iedereen blijft tot het einde.
Voor de Veco-wedstrijden is dit zelfs verplicht!
Voor vertrek uit het zwembad altijd afmelden bij de ploegleider.

De uitslagen van de wedstrijd worden zo snel mogelijk op de site geplaatst.

Deze regels zijn binnenkort ook op de vernieuwde website terug te vinden!

