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4.25 1e PSV Arena SportEmotion Kanaalrace
Wedstrijddatum
Wedstrijdorganisatie
Wedstrijdlocatie
Baanlengte/vorm baan
Sluiting inschrijving
Kosten wedstrijd
Kosten prestatietocht
Kosten latex leencap
Contactpersoon organisatie

Telefoon
Info inschrijvingen
Telefoon
E-mail
Inschrijving
Website

Zaterdag 25 augustus 2012
PSV Zwemmen
Wilhelminakanaal t.h.v. de Passantenhaven De
Rijt in Oirschot
1250m in een rechte lijn
Zondag 19 augustus 2012 om 22:00 uur
Eerste start € 6,00,
elke volgende start € 4,00
€ 3,00 voor 1000m,
€ 2,50 voor de overige afstanden
€ 1,00
Caroline Smits
Garstakker 8,
5688 PJ OIRSCHOT
0499 573873 of 06 15878003
Jolanda van Gendt
06 52367878
info@psvopenwater.nl
inschrijving.noww.nl
www.psvopenwater.nl

programma
aanvang ca ow-klas
juryvergadering
9:45 uur
1 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4
10.45 uur vsjj
2
1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3
10:45 uur vsjm
3 a/b 1000m vrijeslag heren jeugd en senioren
11:05 uur vsh/j
4 a/b 1000m vrijeslag dames jeugd en senioren
11:10 uur vsd/j
5 a/l
1000m schoolslag heren Masters 20+, 25+, etc. t/m 75+
11:20 uur M-ssh
6 a/l
1000m schoolslag dames Masters 20+, 25+, etc. t/m 75+
11:25 uur M-ssd
openstelling kanaal i.v.m. doorlating varend verkeer
12:00 uur
7
250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3
12:30 uur
8
250m vrije slag meisjes minioren 1, 2 en 3
12:30 uur
9
500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6
12:40 uur
10
500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5
12:45 uur
11
1000m prestatietocht 12 jaar en ouder
13:00 uur
12
500m prestatietocht, 9 jaar en ouder
13:05 uur
13
250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7 jaar onder begeleiding zwemmer 18+)
13:10 uur
openstelling kanaal i.v.m. doorlating varend verkeer
14:00 uur
14 a/b 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4
14:30 uur ssjj
15
500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3
14:35 uur ssjm
16 a/l
1000m vrije slag heren Masters 20+, 25+, etc. t/m 75+
14:50 uur M-vsh
17 a/l
1000m vrije slag dames Masters 20+, 25+, etc. t/m 75+
15:00 uur M-vsd
18 a/b 2000m schoolslag heren jeugd en senioren
15:15 uur ssh/j
19 a/b 2000m schoolslag dames jeugd en senioren
15:20 uur ssd/j
20 a/b 5000m vrije slag heren jeugd en senioren
15:45 uur vsh/j
21 a/b 5000m vrije slag dames jeugd en senioren
15:50 uur vsd/j
opm Bij de 5000m kan de wedstrijdleiding besluiten een deelnemer uit de wedstrijd te nemen indien deze de eerste
2500m niet binnen 45 min heeft afgelegd.
opm De wedstrijd telt mee voor de Brabantbekers.
opm Per deelnemer is er één herinnering beschikbaar.
opm Prijsuitreiking zal verspreid over de dag plaatsvinden. Voor de nummers 1, 3, 4, 14, 18, 19, 20 en 21 zijn er prijzen
per vermelde leeftijdsgroep. Voor de nummers 5, 6, 16 en 17 is er per 5-jarige leeftijdsgroep één prijs.
opm Niet opgehaalde prijzen vervallen aan de organisatie.

Route vanaf A58 (afslag 8 – Oirschot):
Vanaf de afslag volg Oirschot (N395 Kempenweg). Ga bij de rotonde
e
rechtdoor om Kempenweg te vervolgen. Sla de 1 weg links af
(Moorland) (vlak voor het kanaal). Na ±160m sla links af
(Eindhovensedijk) en volg voor parkeren de aanwijzingen op de
borden en/of van onze medewerkers.

Route vanaf A2 (afslag 27 – Best West):

Vanaf de afslag neem op de rotonde de eerste afslag (Ringweg)
richting Best-West/Oirschot. Ga bij de volgende rotonde rechtdoor.
e
Neem op de eerst volgende rotonde de 1 afslag (Oirschotseweg).
e
e
Weg vervolgen naar Bestseweg. Neem bij de 2 rotonde de 1 afslag
e
(Bestseweg). Neem op de volgende rotonde de 3 afslag
e
(Kempenweg). Sla de 1 weg rechts af (Moorland) (vlak na het
kanaal). Na 60m sla links af (Eindhovensedijk) en volg voor parkeren
de aanwijzingen op de borden en/of van onze medewerkers.
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