
 
 

INFORMATIE EN REGLEMENT BIJZONDERE PROGRAMMAONDERDELEN 
 

SHORT TRACK RACES (11.30 – 12.30 UUR) 
De short track races worden gezwommen in de Karperskuylhaven met gemixte teams van vier 

personen. De zwemmers lossen elkaar af per 25m in races van 200m. De inschrijving is 

individueel; de organisatie deelt de teams in door loting. Per race valt een team af. Het als 

laatste overgebleven team wint € 100,00, het voorlaatste team wint € 50,00. 

 

* Inschrijven kan alleen individueel en tot 10.30 uur, of vooraf via Olowis; de voorstart is 

om 11.00 uur in de zwemmerstent. 

* Het maximum aantal teams is 24, in volgorde van inschrijving en door loting ingedeeld. 

* Telkens starten vier teams: de startzwemmer ligt onder de startlijn, de drie 

teamgenoten liggen ieder bij de markering op de helft van de wedstrijdlijnen. 

* Na ronde 1 vallen de als vierde geëindigde teams af, en de twee als langzaamste derde 

geëindigde teams; er zijn dan maximaal zestien teams over. 

* Na ronde 2 gaan alleen de als eerste en als tweede geëindigde teams door naar de 

volgende ronde; er zijn dan maximaal acht teams over. 

* Na ronde 3 gaan alleen de als eerste en als tweede geëindigde teams door naar de 

volgende ronde; er gaan dan maximaal vier teams over naar de finale. 

* In de finale wordt om de eerste twee plaatsen gezwommen. De startlijn is ook 

finishlijn: de scheidrechter bepaalt de volgorde van aankomst. 

 

KORTEBAANWEDSTRIJDEN (14.00 – 15.00 UUR) 
De kortebaanwedstrijden worden gezwommen in de Vluchthaven. Twee zwemmers van dezelfde 
leeftijdsgroep (98-97 e.o., 00-99, 02-01, 04-03, 07-06-05; m en v apart) zwemmen telkens 100m 
tegen elkaar tot er een winnaar is.  De inschrijving is individueel; de indeling is via loting. Na de 
voorronden zwemmen de winnaars van de drie oudste leeftijdsgroepen onderling in de finale om de 
prijzen van € 80,00, € 40,00 en € 20,00. De winnaars van de jongste leeftijdsgroepen (04-03 
en 07-06-05) winnen een beker. 

 

* Inschrijven kan alleen individueel en tot 12.00 uur, of vooraf via Olowis; de voorstart is 

om 13.30 uur in de zwemmerstent. 

* Het maximum aantal deelnemers is 100 (de drie oudste groepen samen 68, de twee 

jongste samen 32), in volgorde van inschrijving en door loting ingedeeld. 

* De tweetallen per leeftijdsgroep zwemmen tegen elkaar in snel opvolgende starts; na 

de finish loopt de winnaar over de steiger naar de start terug. 

* De scheidsrechter, respectievelijk de wedstrijdleider bepaalt de volgorde van aantikken 

op het finishdoek, en de indeling van de starts erna. 

* Na de voorronden zwemt de winnaar van de oudste leeftijdsgroep (98-97 e.o. = O) 

tegen die van de jongste leeftijdsgroep (02-01 = J), dan die van O tegen die van de 

middelste leeftijdsgroep (00-99 = M), en dan die van M tegen die van J, in de finale om 

de zes geldprijzen. De jongere winnaars winnen alle vier een beker.  

 

AD RANDOM ESTAFETTE (16.20 UUR) 

De estafette wordt gezwommen met gemixte teams van vier personen. Twee personen zwemmen 
500m SS, twee 500m VS. De inschrijving is individueel; de organisatie deelt de teams in door 

loting. De estafette is de afsluiting van ‘Ter Rede van Hoorn’ om mooie geldprijzen: het 
winnende team ontvangt € 160,00, team 2 € 80,00 en team 3 € 40,00. 
 

* Inschrijven kan alleen individueel en tot 15.30 uur, of vooraf via Olowis; de voorstart is 

om 16.00 uur in de zwemmerstent; het maximum aantal teams is 15. 


